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Центр вакцинації
1-го та 2-го січня
не працюватиме
Анна Сергієнко

Бажаючі отримати щеплення у житомирському центрі
вакцинації на Перемоги, 55 можуть це зробити у цьому році
до 31 грудня включно. У 2022
році – починаючи з 3 січня.
Про те, що 1-го та 2-го січня центр не
працюватиме, повідомив медичний директор КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Олександр Косміна.
«До Нового року ще є час, тому охочі
отримати першу або другу дози вакцини
можуть її безперешкодно отримати до 31

Новини

Середа, 29 грудня 2021

грудня включно. В останній день 2021-го року
центр вакцинації працюватиме коротше
лише на годину, до 18:00. А от 1 та 2 січня
бригади з вакцинації будуть відпочивати.
З третього січня графік роботи центру
вакцинації відновиться. 7, 8, 9 січня центр
вакцинації працюватиме у режимі неділі»,
– розповів Олександр Косміна.
У Житомирському центрі первинної
медичної допомоги також повідомили
про те, що графік роботи центру вакцинації на Перемоги, 55 змінено:
• понеділок–п’ятниця: 12:30–19:00,
перерва – 13.45–14.15;
• субота: 8:30–19:00, перерва –
13.45–14.15;
• неділя та святкові дні: 8:30–14:00.

Стало відомо, скільки
коштуватиме пробне
ЗНО-2022
Анна Сергієнко

Як повідомляють у Вінницькому
регіональному
центрі оцінювання якості освіти,
вартість пробного
зовнішнього незалежного оцінювання для Житомирської області у 2022
році складе 300 грн.
Зауважимо, що за рік
вартість зросла на 60 грн
– минулоріч пробне тестування коштувало 240 грн.
Нагад аємо с троки
пробного ЗНО у 2022
р о ц і : з у к р аїн с ь к ої
мови, української мови
і літератури оцінювання
відбудеться 19 березня
2022 року; з біології,
географії, історії України, математики, математики (завдання рівня
стандарту), фізики, хімії,
англійської, іспанської,
німецької, французької
мов – 26 березня 2022
року.
«Реєстрація для участі
у пробному зовнішньому

незалежному оцінюванні
осіб, які бажають пройти
пробне ЗНО на території
Вінницької, Житомирської,
Хмельницької областей,
триватиме на сайті Вінницького регіонального центру
оцінювання якості освіти з 5
до 22 січня 2022 року», – повідомляють у центрі.

Для того, щоб пройти
ЗНО на території іншої області, необхідно зареєструватися через сайт відповідного регіонального центру
(Дніпропетровський, Донецький, Івано-Франківський,
Київський, Львівський,
Одеський, Харківський,
Херсонський).

Шановні читачі!
Редакція газети
«20 хвилин Житомир»
вітає вас з прийдешніми
святами – Новим роком
і Різдвом Христовим!
У новому 2022-му році бажаємо вам
нових емоцій і вражень, енергії, удачі у всьому
та успіхів у добрих справах, родинного затишку та
тепла у колі вірних друзів і однодумців.
П. С. Редакція газети «20 хвилин Житомир» йде на новорічно-різдвяні канікули.
Наступний номер газети вийде 19 січня.
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Здобутки і провали 2021:

чим запам`ятався рік, що минає
Анна Сергієнко

2021-й рік, що от-от закінчиться, був нелегким як для
країни, так і для Житомирщини. На які події він був
багатим – в огляді від наших
журналістів.

Велика екологічна катастрофа

У 2021 році Житомирводоканал
неодноразово завдавав збитків річці
Тетерів, забруднюючи її неочищеними стічними водами. Якщо говорити
мовою цифр, то ще на початку листопада
на той час очільник Державної екологічної
інспекції України Андрій Мальований на
своїй сторінці у фейсбуці зазначив, що підприємство, за приблизними підрахунками,
завдало збитків на понад 30 млн грн! Тільки
водних живих ресурсів загинуло на 9 млн
грн. Після того водоканал ще неодноразово
скидав неочищені стоки у річку. Міський
голова Сергій Сухомлин навіть догану оголосив керівнику Житомирводоканалу Андрію Нікітіну. «Таке масштабне забруднення
довкілля тягне за собою кримінальну відповідальність для посадових осіб підприємства»,
– зазначив ексочільник Держекоінспекції.
Але нам, як і нашим читачам, цікаво, чи
покарають врешті-решт по-справжньому
винуватців екологічної катастрофи або ж
замнуть справу і ці посадовці будуть продовжувати вчиняти шкоду довкіллю.

Найгучніші затримання року

2021-й рік запам`ятався низкою резонансних справ. Почнемо з хабарів. 21
січня СБУ затримала за підозрою в

отриманні хабаря на той час директора департаменту охорони здоров`я
Миколу Суслика. Згодом у прокуратурі
повідомили, що посадовець вимагав 123
тис. грн відкату з коштів, виділених одній
з лікарень на протидію пандемії COVID-19.
Зараз тривають суди – Микола Суслик не
визнає своєї вини, зазначаючи, що ні у кого
кошти він не вимагав.
А влітку на хабарі спіймали директора з будівництва КП «Житомирводоканал», який вимагав 350 тисяч гривень у
бізнесмена за швидке укладення договору
про поставку товару та проведення розрахунків.
«За даними слідства, директор одного з комунальних підприємств висловив
представнику товариства, яке поставило
обладнання на загальну суму майже 4 млн
гривень, вимогу надати неправомірну вигоду
у вигляді так званого відкату на загальну
суму 350 тисяч гривень за швидке і безперешкодне перерахування бюджетних коштів за
договором», – йдеться у повідомленні Офісу
генпрокурора.
Відомо, що у березні 2021 року чиновник
отримав 175 тисяч гривень, а у червні правоохоронці зафіксували отримання другої
частини хабаря.
Але справжній резонанс створило
викриття у Житомирі двох лікарів, які
списували препарати для онкохворих,
надані державою безкоштовно, а потім продавали їх до приватних аптек у кількох областях України.
«За наявною інформацією, організував
протиправну діяльність завідувач одного з
відділень онкоцентру спільно зі своїм колегою.
Медики призначали онкохворим лікування,
а вартісні ліки пропонували купувати в аптеках – це при тому, що ці медикаменти
вони безкоштовно отримували від держави
на кожного хворого. Медики-шахраї списували
отримані ліки і продавали їх приватним
аптекам за пів ціни. Препарати збували у
декількох обласних центрах. Схема діяла
щонайменше упродовж останніх пів року»,

– повідомили у пресцентрі СБ України у
Житомирській області. Така схема забезпечувала дохід її організаторам у розмірі
близько пів мільйона гривень.

«Заміноване» місто

День проходить не так цікаво у Житомирі без повідомлення про замінування.
Вже стало буденністю, коли повідомляють
про чергове псевдозамінування торгових
центрів, магазинів, шкіл, заводів.
Неправдивість повідомлення про мінування підтверджується тільки в процесі
перевірки – правоохоронці реагують на
кожне таке повідомлення. Найчастіше такі
повідомлення надходять на електронну
пошту, в них вказуються нібито заміновані
об'єкти.
Маємо надію, що практика «мінувати
все, що попало» у новому 2022 році покине
Житомир.

Реконструкція
по-житомирськи

14-річний Артем Фесько
став переможцем проєкту
«Україна має талант»
Якби ми роздавали номінації, то «Гордістю року», безумовно, став би цьогорічний
переможець шоу «Україна має талант» –
14-річний Артем Фесько із Попільні. За
школяра, який здобув неймовірну популярність ще на кастингах проєкту, вболівала вся
країна. На ютубі відео його виступу набрало
3,6 млн переглядів лише за місяць. Але те,
що Артем показав у фіналі, не передати
словами, – це треба чути, бо неймовірний
голос нашого земляка, який виконав композицію Ave Maria, підняв з місць суддів і
залу і не залишив байдужим нікого по той
бік екрану. Артеме, ми пишаємося тобою!

2021-й рік можна сміливо вважати
роком реконструкцій у Житомирі. Не
тільки програми президента «Велике
будівництво» та «Велика реконструкція»
зачепили Житомир, а й місцева влада взялась за реконструкції популярних місць
для відпочинку.
Головним об’єктом став Новий бульвар, де у червні 2021 року відкрили відреконструйовану центральну алею та
встановили лавки і освітлення. Загалом
його реконструкція коштувала бюджету
майже 22,5 млн грн. Проте ми самі знаємо,
що з того вийшло – оновлений сквер зараз
без вікових дерев та без обіцяного фонтану.
У кожній із завершених реконструкцій можна знайти відмінності
від того, що було заплановано, просто
десь ця різниця кричуща, а десь – непомітна.
Зараз у Житомирі проходить «Велика
реконструкція». Програма тільки розпочалась, а ми вже можемо побачити кричущі недоліки: будівельники працюють
на об’єкті, незважаючи на мокру погоду.
Із позитивного: під програму «Велика
реконструкція» підпадають обидві будівлі
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житомирських академічних театрів – муздрамтеатру ім. Івана Кочерги і обласного
театру ляльок. Більш кардинальної зміни
отримає приміщення театру ляльок, у
глядацькій залі якого буде встановлено
спеціальні крісла-трансформери для дітей і дорослих. Також буде повністю модернізовано сценічну частину відповідно
до сучасних вимог. Всі ці нововведення
дозволять у майбутньому створювати інтерактивні вистави будь-якої складності
та одночасно робити дитячі освітні та
розважальні програми для телебачення
та інтернету.

чиновники від культури, на жаль, повністю
проігнорували.
А ось враження у глядачів були тільки
позитивними. Енергія, професіоналізм,
чудові концертні номери створити феєричну атмосферу свята та принесли глядачам
масу задоволення від перегляду.

Спортивні досягнення

За цей рік на Житомирщині було
проведено 122 чемпіонати області, 15
чемпіонатів України. 150 спортсменів
взяли участь у чемпіонатах України з
олімпійських та неолімпійських видів спорту. Нагадаємо про найбільші
спортивні перемоги наших земляків.
Саме 2021-й рік подарував нашій області срібну медаль Олімпійських ігор
Токіо-2020 завдяки веслувальниці Анастасії
Четверіковій. Разом із Людмилою Лузан
Анастасія Четверікова завоювала срібло
Олімпіади з веслування на каное-двійці.
На кубку України з армрестлінгу
спортсмен з Коростеня Богдан Невмержицький виборов золото у змаганнях на
ліву руку.
Житомирянка Аліна Слободенюк виборола золото на турнірі з дзюдо у Києві.
Анастасія Коханчук виборола золото
на Спартанському Чемпіонаті світу з бігу
із перешкодами та додатково посіла друге
місце серед усіх жінок.
У Канаді відбувся чемпіонат країни з
вільної боротьби. У цих змаганнях взяв
участь талановитий бердичівлянин Богдан
Тіторенко. На змаганнях хлопець провів
шість поєдинків. Здобув п’ять перемог
та в одному поступився і здобув звання
бронзового призера чемпіонату Канади
з вільної боротьби.
Олександр Гонгальський, майстер
спорту України міжнародного класу, на
чемпіонаті світу з шашок-100 виборов дві
срібні нагороди: у класичних шашках та
у змаганнях бліц.
Житомирянин Назар Кравчук здобув
срібло на чемпіонаті Європи з кіокушинкай карате серед юніорів.
Роман Абрамович став переможцем
міжнародного турніру з кікбоксингу
WAKO у Вірменії.

Велика транспортна «реформа»
у Житомирі
Вкотре без вивчення транспортних
потоків у Житомирі міська влада змінила маршрути та провела конкурси
– і все безуспішно.
У вересні у Житомирі змінилася мережа руху тролейбусів. Також були проведені
конкурси на автобусні перевезення. У підсумку маємо, що одразу після оголошення
результатів конкурсу кілька перевізників
відмовилися від виграних маршрутів через
різке подорожчання газу. До того ж міська
влада попередила, що приміські маршрути, які підпорядковуються обласній владі,
відмовилися від валідаторів.
У багатьох викликали певне здивування
результати конкурсів на автобусні перевезення містом, адже власне комунальне
підприємство майже нічого не виграло,
проте після затримання СБУ очільника
КП «ЖТТУ» все стало на свої місця.
Нагадуємо, що восени цього року керівнику КП «Житомирське трамвайно-тро-

лейбусне управління» було оголошено підозру у постійних порушеннях тендерного
законодавства. Через недбалість чиновника
міський бюджет зазнав збитків більш ніж
на 3 мільйони гривень – про це повідомив
пресцентр СБУ.
«За наявною інформацією, зловмисник
тричі за рік переглядав угоду з підприємством, яке виграло тендер на постачання
електроенергії очолюваному ним депо. І
щоразу ціна на електроенергію для міського
електротранспорту росла. В середньому –
на 10 відсотків порівняно з попередньою»,
– йдеться в офіційному повідомленні
спецслужби. Також варто додати, що КП
«ЖТТУ» з 12 листопада 2019 року очолює
Андрій Нечуйвітер.

чудасії, які трапилися під час організації
цього заходу. Кому цікаво – на нашому
сайті є про це великий матеріал. Зараз
більше про те, чим фест запам`ятався.
14 і 15 серпня житомирський аеропорт
гостинно зустрічав гостей свята. Фігури
вищого пілотажу від кращих пілотів
змусили присутніх надовго спрямувати
очі у небо, аби насолодитись яскравим і
ефектним видовищем. Фудкорт, різноманітні майстеркласи, тематичні фотозони,
виставка авіаційної техніки та експонатів
Житомирського музею космонавтики імені С. П. Корольова, зіркові виступи NK та
Jerry Heil – далеко не повний перелік того,
що можна було побачити на «KOROLEV
AVIA FEST».

Наймасовіший захід року

Виповнилося 30 років з моменту
створення фольклорного
ансамблю національного обряду
«Родослав»

«KOROLEV AVIA FEST» сміливо можна
назвати наймасовішим заходом року, що
підходить до закінчення. За приблизними підрахунками Житомирської
міської ради, фестиваль, який цьогоріч набув статусу міжнародного, відвідало 130 тисяч людей. Пропустимо усі

У приміщенні Житомирського телецентру 16 грудня відбувся звітний концерт,
присвячений цій неординарній даті, яку

Це була спеціально підготовлена до
свята концертна програма, яка тривала
майже дві години. Варто додати, що на
сьогодні комунальне підприємство
«Фольклорний ансамбль національного обряду "Родослав" Житомирської
обласної ради» визнано перлиною
нашого Поліського краю. Ретельно та
з любов’ю підібрані композиції – це нематеріальна культурна спадщина нашого
Полісся, яка заслуговує на повагу та шану
з боку влади.

У житомирському літньому театрі
«Ракушка» пройшов сьомий
Міжнародний фестиваль мистецтв
«Пісенний Спас 2021»
Урочистий концерт відкриття приємно
вразив своєю тріумфальністю! Під час
виконання державного гімну України
та прологу одночасно на сцені перебувало майже 150 артистів. А це – народна дитяча хорова студія «Струмочок»,
хор «Артанія» ЖДУ імені Івана Франка,
оркестр «Сурми Полісся», танцювальний
колектив «Фієста», школа сучасного балету
«AVANTE», солісти та ведучі концерту!
Цього року фестиваль пройшов у два
етапи: у серпні та вересні. Заключний
гала-концерт фестивалю відбувся на сцені
літнього театру 19 вересня.

«Зі швидкістю звуку»

У грудні відбулася остання у цьому
році, найшвидша бюджетна 8-ма сесія
Житомирської обласної ради восьмого
скликання. Понад 74 питання порядку
денного проголосовано депутатами
менш ніж за 2 години.
Можна стверджувати, що депутати
обласної ради навіть руки не встигали
відпускати з кнопок, як звучало наступне питання. Жодного заперечення,
жодного обговорення. Все було швидко
і одностайно. Але потім з’явилися певні
несподіванки для депутатів. З'ясувалося,
що частину питань було проголосовано
«умовно», адже фінансування за цими
програмами в повному обсязі не передбачено, незважаючи на протилежні запевнення чиновників.
Усіх з прийдешніми святами.
У наступному році ми продовжимо працювати для вас, наші
дорогі читачі. І сподіваємося,
що він буде багатим на події,
емоції та враження!
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На сторожі безпеки
СБУ блокувала масштабний канал ввезення та
збуту в Україні фальсифікованих препаратів для
онкохворих.
Співробітники СБУ заблокували протиправну діяльність
групи осіб, які налагодили канал незаконного ввезення та
продажу фейкових лікарських
засобів в Україні.
За даними слідства, організували «бізнес» вихідці з
Луганська, спеціалізувалися на
препаратах для онкохворих.
Майже рік зловмисники незаконно завозили із-за кордону фальсифіковані препарати,
маскуючи їх під продукцію відомих виробників, а також незареєстровані та заборонені до
продажу в Україні препарати
виробництва РФ та Республіки
Білорусь.
На територію України товар доставляли міжнародними
рейсовими автобусами та літаками, а для його зберігання
орендували склад у столиці.
Підроблені ліки збували хворим через онлайн-аптеки.
У ході обшуків, проведених
у складському приміщенні та за
адресами фактичного мешкання учасників групи? вилучено:
• велику кількість медичних препаратів, у тому числі
фальсифікованих та незареєстрованих лікарських засобів
виробництва РФ та Республіки
Білорусь загальною вартістю 1
млн грн;
• готівкові кошти;
• комп’ютерну техніку, мобільні телефони та сім-карти
із доказами протиправної діяльності;
• банківські картки, через
які здійснювалися розрахунки
з покупцями.
Нині одному зі зловмисників оголошено про підозру
(фальсифікація лікарських
засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів)
Кримінального кодексу України
та вирішується питання щодо
обрання йому міри запобіжного заходу.
Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники кібердепартаменту
СБУ спільно зі слідчими Національної поліції та за процесуального керівництва міської
прокуратури.
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

Місто

Середа, 29 грудня 2021

У Житомирі відкрили меморіальну
дошку почесному громадянину міста
Володимиру Нікуліну
Руслан Мороз

Меморіальну дошку
Володимиру Нікуліну
було відкрито 23 грудня
на фасаді будівлі, де
він працював останні
30 років, – на вул. Кафедральній, 10.

Дошка містить QR-код, що слугуватиме гідом життєвого шляху
видатного земляка.
Володимир Федорович Нікулін – заслужений будівельник
України, ліквідатор аварії на
ЧАЕС. Відзначений почесним
званням «Лицар Вітчизни», нагороджений орденами Ярослава
Мудрого та «За заслуги перед
містом» ІІІ ступеня. Автор серії
книг з історії будівництва знакових
споруд Житомира. Депутат міської
ради десяти скликань, член міськвиконкому упродовж 12 років.
За ініціативою Володимира
Нікуліна було розпочато будів-

На період свят у
Житомирі подовжать рух
громадського транспорту
У Житомирі під час
святкування Різдва та
Нового року подовжать
в часі роботу громадського транспорту.
За словами заступника Житомирського міського голови
Олександра Шевчука, у святкові
дні додаткові карантинні обмеження, що будуть стосуватися
роботи транспорту, у місті не
впроваджуватимуть.
«Щороку попередньо готується рішення виконавчого комітету

щодо продовження руху громадського транспорту у святкові дні.
Це буде тролейбусне сполучення наших районів: Польова,
Богунія, Крошня, Корбутівка
тролейбусними маршрутами,
а також автобусне сполучення
з Мальованкою, Мар'янівкою
та іншими мікрорайонами.
Графік роботи транспорту буде
подовжений на нічний час», – сказав Олександр Шевчук.
Заступник міського голови зазначив, що на сьогодні транспорт
курсує чітко за постановою, всі
карантинні заходи виконуються.

ництво гастрольного театру, ремонт приміщення для створення
картинної галереї за адресою: вул.
Кафедральна, 5. Він – ініціатор і
організатор проєктування та будівництва добудови до адміністративно-побутового блоку будівлі
«Космос» музею космонавтики
ім. С. П. Корольова.
За активну участь у створенні музею космонавтики
В. Ф. Нікулін Федерацією космонавтики СРСР нагороджений
двома ювілейними медалями з
дня народження С. П. Корольова, ювілейними медалями «ХХХ
років з дня запуску першого су-

путника 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
зробив воістину неоціненний
внесок у музейне та культурне
будівництво Житомира, записавши себе назавжди в історію
Житомира, за що отримав цілком
заслужене звання «Почесний громадянин м. Житомира».

Коротко про головне
• Малайзія постраждала від найсильнішої за останні роки
повені: десятки загиблих.
• В Україні обрали найкращого спортсмена 2021 року: ним
визнаний олімпійський чемпіон Токіо Жан Беленюк.
• На тлі зростання захворюваності новим варіантом коронавірусу «Омікрон» влада Ізраїлю рекомендувала всім жителям
країни у віці від 60 років, а також медичним працівникам
зробити четверте щеплення від коронавірусу.
• США розглядають можливість прийняття жорстких заходів
експортного контролю, щоб підірвати економіку РФ в тому
разі, якщо у Кремлі зважаться на широкомасштабне вторгнення в Україну.
• У Росії чоловік подав судовий позов до Діда Мороза: петербурзький юрист обурений тим, що його мрії не збуваються,
і вимагає 10 мільйонів рублів (понад 3,6 мільйона гривень)
за 23 роки, проведені без подарунків.
• У Євросоюзі скоротили термін дії COVID-сертифікатів про
вакцинацію: тепер він становитиме дев'ять місяців (270 днів)
після останнього щеплення, передбаченого виробником для
першого курсу вакцинації, який раніше вважали «повним».
• Нетвереза жінка в Одесі протаранила головою трамвай. Вона
отримала травму голови.
• У США схвалили ін'єкції для профілактики ВІЛ.
• Турецький танкер USICHEM зазнав аварії біля Стамбула та
заблокував протоку Босфор. Рух кораблів та човнів призупинили.
• Американська кіноакадемія оголосила шорт-лист на
«Оскар-2022». У кожній категорії відібрані по 10-15 фільмівномінантів, але пізніше члени Кіноакадемії відберуть тільки
по 5 фіналістів. Фільми, які вже безпосередньо претендуватимуть на «Оскар», будуть відомі 8 лютого 2022 року.
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Актуально

Середа, 29 грудня 2021

Економічні підсумки року
Для України і світу
в цілому 2021-й рік був
кращим, ніж попередній, але так само непростим.
Через пандемію COVID-19 багато бізнесів закрилися або зменшили обсяги роботи. Ба більше,
через агресивну політику Росії світ
опинився на порозі енергетичної
кризи: ціни на ресурси зростають,
тягнучи подорожчання і в інших
сферах. Яка ситуація в українській
економіці на кінець 2021 року,
розповідає Центр громадського
моніторингу та контролю.

Найвищий доларовий ВВП
за всю історію
За словами президента Володимира Зеленського, Україна
завершить 2021-й рік із максимальним ВВП у доларовому еквіваленті
– понад 190 млрд грн.
«Попри глобальну пандемію та
економічну кризу, спричинену нею,
ми стабілізували економічну ситуацію. У 2021 році розмір економіки
України вперше досягне рекордного
рівня за період незалежності – перевищить 190 мільярдів доларів,

більше, ніж у докризових 2008 та
2013 роках», – заявив глава держави під час виступу у Верховній
Раді 1 грудня.
Також цього року в Україні сягнули піку золотовалютні резерви.
У вересні вони становили 31,6 млрд
дол., що є рекордом за останні 9
років. Як пояснюють економісти,
резерви зросли насамперед завдяки отриманому траншу від МВФ.
Після відрахувань на погашення
держборгу та інших витрат на кінець листопада вони становили
30 млрд 598 млн дол.
Водночас, якщо брати темпи
зростання ВВП, то вони не такі

оптимістичні. Наприкінці листопада Нацбанк погіршив прогноз
зростання економіки України у
2021 році до 3%. Серед причин, які
назвали в НБУ, менші за очікувані
показники у першому півріччі,
карантин, висока вартість енергоносіїв, глобальні впливи.

Тарифна лихоманка і ціни

Згідно з даними Держстату,
за січень – листопад 2021 року
тарифи на житлово-комунальні
послуги зросли на 24,6% порівняно з аналогічним періодом
2020 року. Найбільше виросли
тарифи на природний газ – на

73,5%, електроенергію – на 34,8%,
каналізацію – на 20,1%. Крім того,
гаряча вода й опалення зросли на
10,6%, водопостачання – на 13,3%,
утримання і ремонт житла – на
8,1%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 3,6%.
Водночас в уряді запевняють,
що тарифи на газ до кінця опалювального сезону залишаться
незмінними.
«Нафтогаз сьогодні пропонує
населенню газ за ціною 7,96 грн за
кубометр. Ті споживачі, що потрапили на постачальника "останньої
надії", також платять таку ціну.
Крім того, ми уклали меморандум
з представниками місцевого самоврядування, аби залишити тарифи
на тепло й гарячу воду на минулорічному рівні. Для цього держава дає
4% ПДФО й 13,44% акцизу в місцеві бюджети наступного року. Це
більш ніж 30 млрд грн, яких цілком
достатньо для виконання цього завдання», – заявив прем’єр-міністр
Денис Шмигаль.
Щодо цін на товари та продукти, то вони зросли за рік на 9,3%.
Зокрема продукти харчування
подорожчали на 10,6%, алкоголь
і сигарети на 9,8%. Тим часом одяг
та взуття подешевшали на 4,5%
порівняно з минулим роком.
Загалом інфляція на спожив-

чому ринку цього року сягнула
9,4%. Свого піку вона досягла у
вересні – 11%. На думку деяких
експертів, ці показники не відповідають тенденціям ринку. І нині
влада штучно стримує зростання
цін і тарифів.

Зарплати і пенсії

За інформацією Держстату,
середня заробітна плата у жовтні
2021 р. становила 14 045 грн, що у
2,3 раза вище рівня мінімальної
заробітної плати (6 000 грн). Порівняно з жовтнем 2020 р. вона
збільшилася на 15,4%.
Мінімальна заробітна плата
на кінець року зросла з 6000 до
6500 грн. При цьому загальний
прожитковий мінімум досягнув
позначки 2 393 грн.
З 1 грудня мінімальна пенсія
за віком пенсіонерів, які досягли
65-річного віку та мають достатньо
стажу, зросла з 2 400 грн до 2 600
грн. Мінімальний розмір пенсії за
віком зріс до 1 934 грн. Середній
розмір пенсії на кінець року становить 3 980 грн. Це на 16% більше,
ніж торік.
Наступного року також очікується невелике зростання зарплат
і пенсій. Відповідні показники вже
закладені у державному бюджеті
на 2022 рік.

П’ять порад, як не зіпсувати новорічні свята
Передноворічні приготування – це приємна, але дуже
клопітка справа.

Потрібно стільки всього встигнути: купити ялинку, обрати подарунки, накрити
на стіл. Щоб уникнути зайвого стресу під
час покупок та новорічних розваг, треба
бути уважним і дотримуватись простих
правил безпеки. Експерти Центру громадського моніторингу та контролю зібрали п’ять порад, як безпечно зустріти
Новий рік.
• Купуйте сертифіковану і якісну
ялинку
У середині грудня в Україні з’являється
чимало ялинкових базарів, але далеко не
кожен із них легальний. Адреси законних
точок продажу зазвичай можна знайти на
сайтах місцевих органів влади. У великих
містах вони є у кожному районі.
Сертифіковані продавці ялинок повинні мати дозвіл на торгівлю, накладну з
лісництва, на зрізі кожного дерева має бути
електронний чіп зі штрих-кодом. Державні
лісгоспи заготовляють новорічні ялинки
на спеціальних плантаціях і таким чином
мінімізують шкоду для довкілля. Тим часом

недобросовісні продавці рубають ялинки
у лісі без дозволу. Вони не мають жодних
гарантій, що дерево попередньо не обробляли хімікатами, які можуть зашкодити
здоров’ю. Щоб убезпечити себе, слід питати
у продавців дозвільні документи.
Як альтернативу живій ялинці також
можна придбати штучну, але важливо
звертати увагу на її якість. Краще обирати
дерево, виготовлене з вогнетривких і незаймистих пластиків. У складі виробу повинні бути відсутні формальдегіди, метилен,
ацетон та різного роду смоли. Навіть якщо
етикетка не викликає підозр, не слід купувати ялинку, якщо вона має неприємний
хімічний запах.
• Обирайте безпечні іграшки для
дітей
Особливу пильність слід проявити, обираючи подарунки для дітей. За оцінкою
Української асоціації індустрії іграшок,
близько 50% товарів для дітей на вітчизняному ринку мають сумнівну якість. Згідно з
даними Держпродспоживслужби (ДПСС),
за 9 місяців 2021 року було виявлено понад
4,5 тисячі одиниць продукції, що не відповідали вимогам законодавства.
«Напередодні новорічних свят є посилений попит на дитячі іграшки, тому зараз
важливо тримати питання їхньої якості
на особливому контролі. В цьому питанні
ми співпрацюємо з профільною асоціацією,
що активно допомагає виявляти неякісну
продукцію», – зауважує голова ДПСС Владислава Магалецька.
Розпізнати якісну іграшку легко. Вона
повинна мати відповідне маркування: трилисник у незамкненому колі, категорію і
тип іграшки, артикул, номер партії, вікове

призначення, назву та адресу виробника
та імпортера.
«Трапляються іграшки, на яких вся інформація лише китайською, жодної інформації
українською мовою. Такі іграшки купувати
не можна», – попереджає директорка Української асоціації індустрії іграшок Наталія
Іваненко.
• Перевіряйте склад і термін придатності продуктів
Обираючи продукти до новорічного
столу, також не варто забувати про правила
безпеки. На полицях магазинів легко можна
потрапити на фальсифікат, тобто продукт,
де склад спеціально змінений на гірший.
За даними ДПСС, найчастіше підробляють
молочні продукти, рибу та м’ясо. Наприклад, вершкове масло може бути зроблене
із рослинних жирів і пальмової олії. Аби
уникнути підробки, потрібно уважно читати етикетку та склад продукту.
Роблячи новорічні закупки, слід
обов’язково перевіряти термін придатності
продуктів. Особливо це стосується швидкопсувних продуктів та готових страв. Також
слід бути обережним із вже зібраними святковими наборами, солодкими подарунками.
Фахівці не радять купувати м’ясо, рибу,
яйця та молоко у місцях стихійної торгівлі
та на вулиці.
• Слідкуйте за технікою безпеки
Як і у випадку з ялинкою, електричну
гірлянду краще купувати в сертифікованому місці. У вуличних точках продажу
часто трапляється неякісний товар. Тож
краще обрати спеціалізовані магазини або
супермаркети. Перед покупкою товар потрібно потримати в руках, увімкнути та
перевірити. Особливу увагу слід звернути

на справність електричного проводу, його
ізоляцію та напругу лампочок.
Також слід дотримуватись правил безпеки під час використання прикрас вдома.
Гірлянди потрібно закріплювати надійно,
не дозволяти дітям самостійно їх включати,
не залишати увімкненими без нагляду.
Любителі піротехніки повинні бути особливо обережними, щоб не травмувати себе
чи дітей. Слід обов’язково дотримуватися інструкції з використання. Не можна палити
у приміщенні бенгальські вогні, феєрверки,
вибухонебезпечні хлопавки і петарди.
• Не забувайте про карантинні
обмеження
Попри вихід більшості областей України
з «червоної» зони, чимало карантинних
правил діють далі. Тож у святковий період важливо не забувати носити маску, дотримуватись дистанції та ретельно мити
руки. Краще уникати великих скупчень
людей, відповідально ставитись до масових
заходів та подорожей. Краще заздалегідь
з’ясовувати вимоги до перебування на
курорті і не забувати, що ситуація може
змінитися. Наприклад, як вже анонсували
у МОЗ, гірськолижні курорти України на
новорічні свята будуть працювати тільки
для вакцинованих громадян.
Важливо пам’ятати, що навіть у «жовтій»
карантинній зоні для відвідування кінотеатру або ресторану потрібно мати зелений
чи жовтий COVID-сертифікати. Також можна показати негативний результат ПЛР або
сертифікат про одужання.
Прості правила безпеки дозволять
не турбуватись про дрібниці і насолоджуватись святом.

8

WWW.ZT.20MINUT.UA

На варті закону
• Ремонт доріг: судитимуть столичного підрядника,
який відкатав на Житомирщині понад пів мільйона грн
бюджетних коштів.
Відповідно до укладених
договорів київське приватне
товариство протягом серпня –
жовтня 2019 року виконувало
капітальний ремонт доріг у
селах Мамрин та Харитонівка
Коростишівського району за
бюджетні кошти на загальну
суму 2,3 млн грн. Однак директор, звітуючи про виконання ремонту, відобразив в
офіційних документах навіть
той обсяг робіт, які фактично
не були виконані.
За висновками судової будівельно-технічної експертизи,
керівник підрядного товариства
завдав державному бюджету
України збитків на понад 500
тис. грн.
• Колишній горе-керівник
держпідприємства відповідатиме за незаконний збут
лісоматеріалів – прокуратура скерувала справу до суду.
• Панський палац –
пам’ятка архітектури 19го століття Житомирщини
– стане власністю місцевої
громади.
Мурований палац, споруджений у першій половині
19-го століття на території с.
Вигнанка Житомирського (Любарського) району за розпорядженням облдержадміністрації
з травня 1996 року взятий на
облік та під охорону як архітектурна пам’ятка місцевого
значення.
• Прокуратурою Житомирщини вживаються заходи щодо недопущення
знищення лісів.
• 8 років за гратами проведе житомирянин за скоєння розбійних нападів.
30-річний зловмисник,
погрожуючи продавчині продовольчого магазину ножем,
пограбував касу та забрав усі
гроші. А згодом, через два дні,
перестрів увечері біля житлового будинку дівчину, яка поверталася додому, та, пригрозивши їй ножем, вихопив з рук
мобільний телефон, зірвав з
плеча сумку, в якій були гроші
та особисті речі, і втік.
• Жорстоке вбивство знайомого та побиття ще двох
односельчан – судитимуть
жителя Житомирського району.
• Завдяки прокуратурі
селищній поліклініці повертаються кошти за непоставлені 15 тис. м3 природного
газу.

ПРОКУРАТУРА
УКРАЇНИ

Зміни-2022

Середа, 29 грудня 2021

Проїзд по 10 грн, платні парковки,
запуск сміттєпереробного заводу:

які зміни чекають на житомирян у 2022 році
Марія Кравчук

Зростання ціни на
проїзд та пенсій, поява платних парковок,
нововведення для ФОПів – основні зміни, що
чекають на житомирян
у новому році.

Зростання ціни на проїзд

У 2022 році вартість проїзду
у громадському транспорті Житомира – як в автобусах, так і в
електротранспорті – планують
підвищити до 10 грн.
Вартість проїзду в тролейбусах і трамваях підніматимуть у
два етапи. Перший очікується з
10 січня 2022 року.
У проєкті рішення вказано,
що житомиряни більше не матимуть знижку при розрахунку
банківською карткою. Зекономити на проїзді можна буде лише за
допомогою картки житомирянина чи транспортної картки.

З’являться платні парковки

У січні 2022 року у Житомирі
облаштують платні місця для
паркування автомобілів. Про
це розповів керівник міського
управління транспорту і зв'язку
Костянтин Підпокровний.
За його словами, після прийняття рішення можна розпочинати процедури з визначення
оператора на здійснення платного
паркування у Житомирі.
«Паркомісця вже визначені, –
каже Костянтин Підпокровний.
– Це два ринки: Сінний та Житній і
прилеглі до них вулиці: Хлібна, Львівська, Домбровського і Покровська. До
кінця року необхідно визначити оператора, підписати відповідні угоди з
балансоутримувачем паркомісць, а
саме з комунальним підприємством
"Житомиртранспорт". І з наступного року маємо запустити платне
паркування в центрі міста. На разі
ціни ще не встановлені і рішення не
прийнято».

Розпочне роботу
сміттєпереробний завод
Сміттєпереробний завод у
Житомирі у тестовому режимі запустять у січні, а в лютому він прийматиме на переробку сміття. Невдовзі очікують нове обладнання з
Хорватії, подібного в Україні немає.
«Завод працюватиме в автоматичному режимі, невелика кількість персоналу обслуговуватиме
систему та контролюватиме, як
працює сучасне обладнання. З по-

неділка хорватські інженери вже
навчатимуть працівників. Установка обладнання та його запуск
займуть два місяці», – йдеться на
сайті міської ради.
Нині 16 фур з устаткуванням, які виїхали з
Хорватії 8 грудня, в дорозі. Вони доставлять обладнання для переробки
та сортування сміття.
За розрахунками німецької компанії, вартість
такої станції буде близько 38 млн євро, а термін
окупності – 7 років.
У міськраді додають, що ці заходи дозволять не лише зменшувати викиди в атмосферу, а й стримуватимуть зростання тарифів
та сум у платіжках житомирян.

Нові правила для ФОПів

Від 1 січня 2022 року всі ФОПи
2–4 групи, незалежно від виду їхньої діяльності та рівня доходу, муситимуть користуватися касовими
апаратами. Це нововведення торкнеться інтернет-магазинів, ресто-

ранів, кафе, турагенцій, готелів,
крамниць, магазинів ювелірних
виробів тощо. Тож тим підприємцям, які ще не мають касового
апарату, потрібно буде купити та
зареєструвати нове обладнання, а
також навчитись користуватись
ним.
Невстановлення касових апаратів відповідними групами ФОПів
загрожує сплатою штрафів у розмірі 100% від проданої продукції.
Якщо порушення буде зафіксовано вдруге, то сплата штрафу
становитиме 150% від вартості
проданої з порушенням продукції. Водночас зазначимо, що на
разі податкова зобов'язалася не
штрафувати підприємців до завершення карантину.
Крім того, для підприємців від
1 січня зміниться розмір сплати
єдиного соціального внеску та
єдиного податку, на рівень яких
впливають розмір мінімальної заробітної плати та прожиткового
мінімуму.
Так, для ФОП 1-ї групи ЄСВ від
1 січня становитиме 1430 гривень;
єдиний податок – 248,1 грн. – не
більше 10% від прожиткового

мінімуму для працездатних осіб
станом на 1 січня 2022.
Для ФОП 2-ї групи ЄСВ становитиме 1430 гривень; єдиний
податок – 1300 гривень – 20% від
мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня
2022 року.
Для ФОП 3-ї групи ЄСВ становитиме 1430 гривень; єдиний
податок – 5% доходу або 3% доходу
та ПДВ.

Підвищення пенсій

Від січня в Україні відбудеться
перерахування пенсій для ліквідаторів та постраждалих від
Чорнобильської катастрофи. Це
стосуватиметься майже 40 тисяч
пенсіонерів.
Мінімальні виплати збільшать
для:
• тих, хто отримав першу групу інвалідності – до 6000 грн;
• тих, хто одержав другу групу
інвалідності – до 4800 грн;
• тих, хто одержав третю групу інвалідності – до 3700 грн.
Крім того, у січні заплановане
підвищення пенсій на 9% для жінок, що народилися до 1962 року.
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Голос народу

Різдвяний ярмарок та відсутність
святкової атмосфери на Михайлівській:
що житомиряни обговорювали
у Facebook за тиждень
Анна Сергієнко

Різдвяний ярмарок
переїхав, а на Михайлівській не буде світлових
новорічних картинок
– такі теми житомиряни обговорювали
найактивніше у мережі
Facebook протягом минулого тижня.

З вулиці Пушкінської
прибрали ярмарок через
численні скарги
Різдвяний ярмарок та атракціони вирішили перенести з
вулиці Пушкінської на майдан
Корольова та вулицю Малу Бердичівську.
Таке рішення ухвалили 23
грудня на позачерговому засіданні
виконкому Житомирської міської
ради.
«В рішення "Про проведення
новорічних та різдвяних заходів
у Житомирській міській територіальній громаді" вносяться
зміни в пункти 3 і 5 та пункт 6.
Враховуючи звернення суб’єктів
господарювання та рішення комісії з організації сезонної, святкової,
виїзної торгівлі, вносяться зміни,
а саме: новорічний ярмарок переноситься з вулиці Пушкінської на
майдан імені Корольова та частково на вулицю Малу Бердичівську»,
– доповіла на засіданні заступниця
начальника управління культури
Наталія Марчук.
Мер Сергій Сухомлин також
зауважив, що організатори розмістили атракціони фактично під
багатоповерховими будинками, є
скарги людей.
Житомиряни підтримали таке
рішення, проте було незрозуміло,
чому ж так не зробити одразу.
«Цього року вся організація
дивна – що декорації, що розмі-

щення. Чому в парку Гагаріна не
влаштовувати новорічні свята?
Ялинку поставили в арці, вздовж
центральної алеї будиночки, по
дорозі справа чи зліва атракціони
(одну полосу дороги для транспорту
залишити). Парк – це саме те місце
для народних гулянь, де ніхто не
заважатиме перенавантаженому
транспортом місту», – говорить
Elena Goncharenko.
«Дуже правильне рішення. Як
взагалі можна було таке спланувати – розваги у людей під вікнами?» – прокоментувала Ann
Shimko.
«Треба було поставить меру
під вікна», – запропонувала Юлия
Павлюк.
«Це ж розміщення хтось погоджував, і гроші за це отримує»,
– написав Alexej Chepornuk.
«Вгадайте, за чий рахунок те
все добро будуть переносити?» –
ставить очевидне питання Vadym
Kolomiiets.
«Так, дійсно правильне рішення.
Добре, що дослухалися до людей. А
атракціони дійсно можна в парку
поставити. Нікому не будуть заважати», – підтримала рішення
Іра Марти.

Михайлівська цьогоріч
без гобопроєкторів
На вулиці Михайлівській у Житомирі комунальники встановили
гобопроєктори, подаровані місту
у 2019 році. Ялинки, сніг та зорі
з’явилися на фасаді Свято-Михайлівського кафедрального собору.
Щоправда, храм цьогоріч став єдиною будівлею, де транслюються
різдвяно-новорічні зображення.
«Цього року ми встановили
два гобопроєктори з "виходом"
на Михайлівську церкву. Вони
транслюють ялинку та сніг. Більше проєкторів встановлювати не
будемо. Так, спочатку планували
змінити ті декорації, що ми бачили два роки поспіль, але потім отримали доручення з міської
ради взагалі їх не встановлювати,
за винятком тих, що освічують собор», – розповів журналістам директор КП «ЕМЗО «Міськсвітло»
Сергій Ковальчук.
Житомиряни почали висувати
свої версії, куди ж могли зникнути
проєктори.
«Світло подорожчало. Витрати
великі», – прокоментувала Anna
Sergiychuk.
«А что, в этом году весь Житомир наказан за что-то?» – розмірковує Katerina Bortnik.
«Влада економить електроенергію. Якщо вже дійшло до можливості
віялових відключень, то проєктори
можуть і потерпіти», – коментує
Юлія Шевченко.
«Да відмініть вже все до біса, для
чого людям свято?!» – емоційно висловилась Катюша Голумбйовская.
«Так всі ж кошти пішли на головну ялинку міста, нема чого людей
балувати», – зазначила Oksana
Polishchuk.

«Нет новогодней елки, нет прожекторов, нет, нет, нет... Зато денег на всякую ерунду спустили немало, типа фотозон непонятных.
И да – а где искусственная елка,
купленная ранее за большие деньги?» – згадав про ялинку Роман
Марчук.
«Цей рік споганили весь настрій! На що пішли кошти? Це
жах! Так, ялинка жива, але прикраси бажають кращого, фотозони ніби
для одчіпного, та ще і такої краси
лишили. Сумно. Навіть дітям немає що показати!» – говорить Анна
Бусыгина.
«В цій ситуації бачу позитив, бо
люди будуть шукати інші локації
для культурного та тверезого відпочинку. Оскільки Михайлівська буде
буденною, то згадаємо, що у Житомирі є гарні бібліотеки, арт-кафе
та музеї», – мислить позитивно
Людмила-Ладаслава Лобачова.
«Шкода, ці ілюмінації хоч якось
би компенсували недолугу ялинку»,
– пише Алена Полищук.
«Даже нету смысла идти на
ёлку вечером, фотозоны, ёлка – в общем ничего там интересного нету
на этой Мехалке, зато карманы
набили себе те, кто сидит в кабинетах и отвечает за праздник...»
– пише Ольга Лойко.
«Сами-то у себя поукрашали,
а для города ничего нормально не
сделали», – каже Алла Долгерт.
«Цьогоріч зробили все, як для
відчіпного. Ялинка жива, так... Та
розміщена в такому закутку, що
одразу і незрозуміло, що це головна
ялинка міста. Ярмарок перенесли в
інший закуток, до якого від Михайлівської топати чимало. Загалом
по центру міста зовсім не помітно
новорічного настрою», – підсумував
Андрій Кравець.

Правова допомога
Презентовано результати
дослідження рівня знань
землевласників та
землекористувачів окремих
аспектів земельного
законодавства
Понад 60% опитаних українців знають про те, що в Україні
діє система безоплатної правової допомоги. Практично кожен
четвертий респондент упевнений,
що може захистити свої права як
землевласника або землекористувача у разі порушення. Найгірше
українці обізнані щодо купівліпродажу землі, оподаткування
при спадкуванні та розірванняпродовження договору оренди.
Такі дані були отримані під час
соціологічного дослідження рівня
знань землевласників та землекористувачів окремих аспектів
земельного законодавства, яке
провели працівники системи БПД
за сприяння Проєкту «Програма
«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство».
23 грудня 2021 року відбулася
онлайн-презентація результатів
цього соціологічного дослідження.
Перше велике дослідження системи БПД
Польовий етап соціологічного
дослідження проходив з 21 жовтня по 3 грудня 2021 року. Усього
було опитано 10 тисяч повнолітніх
жителів України методом вуличного опитування віч-на-віч (F2F)
по всій території Україні (за винятком тимчасово окупованих
територій). До опитування були
залучені більш як 500 інтерв’юерів
та 46 супервайзерів – працівників
системи БПД.
Тонкощі земельного законодавства
Як показали результати опитування, земельна реформа
актуальна для меншості землевласників та землекористувачів:
три чверті опитаних не планують
купувати чи продавати землю,
кожен восьмий не визначився.
Якщо говорити про правову
обізнаність землевласників та
землекористувачів, то найнижчі
показники опитані продемонстрували щодо питань, що стосуються купівлі-продажу землі,
оподаткування при спадкуванні
та розірвання-продовження договору оренди.
Відповіді на ці питання вкрай
важливі для системи БПД, бо
дозволяють визначити, на чому
зосередитися надалі при проведенні правопросвітницьких
заходів. Адже можна побачити,
що правильну відповідь респонденти надали на ті питання, які
найбільше висвітлювалися під час
правопросвітницьких заходів за
останні півтора року, а саме порядок здачі в оренду земельних
ділянок, отримання землі у спадщину, виготовлення технічної документації на землю.
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Споживачу

Середа, 29 грудня 2021

Новорічний стіл здорожчав:

скільки доведеться витратити житомирянам на продукти
Оселедець можна придбати
за 50 грн (ціна за кг – 100 грн).
Морква, буряк, картопля і цибуля обійдуться в 20 грн. За 3 яйці
будьте готові заплатити 10 грн.
Останній у списку – майонез, за
180 г заплатите 13,50 грн.

Марія Кравчук

Цього року в Україні
новорічний стіл здорожчав. Святкування
обійдеться житомирянам у щонайменше дві
тисячі гривень.

Підсумуємо: вартість
святкового столу до Нового року для української родини з 4 осіб
складе 1900 грн.
Водночас вартість
новорічного столу з делікатесами підвищиться
до 2400 грн.

Журналісти газети «20 хвилин»
вирішили порахувати, скільки коштів витратить сім’я з чотирьох
людей на традиційну новорічну
вечерю.

Як змінились ціни на
традиційно новорічні страви
У Національному науковому
центрі «Інститут аграрної економіки» підрахували, що вартість
святкового столу до Нового року2022 для української родини з
4 осіб складе 1844,74 грн, що на
8,1% більше, ніж торік. Водночас
вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 2325 грн.
Ми вирішили провести свій
підрахунок та пройшлись житомирськими супермаркетами і
ринками. Для оцінки було взято
новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини: салати, м'ясні
та рибні продукти, овочі, фрукти,
хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо.
Витрати на м'ясні продукти
помітно зросли. Пів кіло нарізки
із сирокопченої ковбаси «Салямі»
коштуватиме 98,50 грн, підчеревини копченої – 110 грн, биток зі
свинини свіжий – 115 грн. М'ясо
птиці (тушки) станом на кінець
2021 року залишається найдешевшим з-поміж видів м'яса, тоді як
куряче філе майже зрівнялося з
ціною свинини. За 1 кг філе курячого свіжого доведеться заплатити
в середньому 120 грн. Загалом вартість 2,5 кг м'ясних продуктів на
новорічному столі складе 450 грн.
Молочні продукти. Твердий
сир (300 г) – 75 грн, пачка масла
вершкового (200 г) – 50 грн.
Вартість овочів на новорічному столі складе в середньому 190
грн. Картопля (2 кг) коштуватиме цього року 17,38 грн, гриби (1
кг) – 55 грн, перець солодкий (0,5
кг) – 52,50 грн, огірки свіжі (0,5
кг) – 22,50 грн, помідори свіжі (1
кг) – 38,00 грн.
Фрукти на святковому столі обійдуться у 100 грн. За 2 кг
мандаринів заплатимо 70 грн, 1 кг
бананів обійдеться в середньому
у 26 грн, 1 лимон (200 г) – 9,80 грн.
Батон білого хліба (1 кг) коштуватиме 24,95 грн. Шоколадні
цукерки – 170 грн за 1 кг.
Алкогольні напої. Пляшка
шампанського «Артемівське»

Як не витратити зайвого –
поради фахівців

Новорічний стіл-2022

Враховуючи, що витрати на
новорічний стіл не єдині при підготовці святкування Нового року,
варто підійти до придбання продуктів та організації свята зважено.
Для цього потрібно дотримуватися декількох порад:

• твердий сир
(300 г) – 75 грн;

Плануйте витрати.

• м`ясні продукти
(2,5 кг) – 450 грн;

• овочі – 190 грн;
• масло вершкове
(200 г) – 50 грн;
• хліб –
24,95 грн;

• фрукти –
100 грн;

• шоколадні цукерки
(1 кг) – 170 грн;

• делікатеси
– 480 грн;

• безалкогольні
напої – 81 грн;
(0,75 л) обійдеться у 109 грн. У
півтора раза більше – 180 грн –
доведеться заплатити за пляшку
(0,5 л) коньяку «Шабо».
Безалкогольні напої обійдуться у 81,00 грн. За 2 л соку
«Садочок» доведеться заплатити
40,00 грн, за воду «Моршинська»
(1,5 л) – 13,00 грн, за солодку воду
«Живчик» (2 л) – 28 грн.
Якщо все ж захотілось розкоші на новорічному столі, то
за делікатеси доведеться заплатити 480 грн. Баночка червоної ікри (120 г) обійдеться у
260 грн, а 200 г червоної риби
– у 220 грн.

• олів`є –
200 грн;

Скільки коштуватимуть
новорічні салати
Традиційними на новорічному столі в українських родинах
вважаються салати олів'є та оселедець під шубою. І хоча все більше українців відмовляється від
приготування цих страв, та вони
показують, як змінились ціни на
продукти за рік.
Салат олів'є обійдеться у 200
грн. Найдорожчим інгредієнтом
страви є ковбаса – 100 грн за 0,5 кг.
Пів кілограма зеленого горошку
– 35,00 грн, 200 г солоних огірків
– 17,22 грн, 6 яєць – 19,80 грн і 180

• алкогольні напої
– 300 грн;

• оселедець під
шубою – 94 грн.

Разом: 2400 грн.
г майонезу – 13,50 грн. Ще в 13
грн обійдуться цибуля, морква
та картопля.
Замість ковбаси в олів'є часто додають курятину. Дешевше,
звичайно, додавати варену ковбасу: вартість кілограма курячої
тушки зросла на чверть, а філе,
подорожчавши на 20%, майже
зрівнялося з ціною свинини. За
1 кг свіжого курячого філе доведеться заплатити в середньому
120 грн.
Оселедець під шубою, що
є одним із найвпізнаваніших в
Україні, обійдеться цьогоріч господиням у 94 грн.

На початку варто визначитися,
яку суму ви можете виділити на
свята – та, вище якої вже не можна
заходити. Далі потрібно скласти
список покупок, що допоможе визначити витрати. Ретельно зазначте кожну витрату, так буде легше
слідувати плану та не піддаватися
спокусливій новорічній атмосфері
в магазинах.

Приділіть увагу
атмосфері.

Стіл здебільшого – одне з
центральних місць у святкуванні Нового року та Різдва. Варто
спланувати програму свята так,
аби не сидіти весь вечір тільки за
столом. Можна пограти з гостями
в ігри, побавитись у дворі в сніжки
(якщо погода буде сприятлива) або
запалювати бенгальскі вогні, провести час біля ялинки за розмовами та фотосесією, потанцювати.
Спробуйте в цьому році змістити
вектор уваги зі святкового столу на
веселе дозвілля.

Не перевантажуйте
святковий стіл.

Вечеря на честь Нового року
– передусім саме вечеря, тобто
час, коли не можна переїдати.
Не готуйте багато калорійних
страв. Ця традиція, треба зазначити, з року в рік все слабшає.
Дедалі більше українських родин
обирають святковий стіл з однією-двома головними гарячими стравами на чолі та легкими
салатами, закусками. В минуле
йдуть радянські салати з майонезом, калорійні гарніри та присутність на столі декількох м'ясних
та рибних страв водночас.
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Новорічні вистави,
майстеркласи та колядки:
програма новорічних заходів у Житомирі
План відзначення новорічних та різдвяних свят у
Житомирській міській територіальній громаді затвердили на виконавчому комітеті.

Святкові заходи будуть тривати до 7
січня 2022 року.
З 25 грудня 2021 року до 9 січня
2022 року містом буде курсувати
музичний новорічний святковий
трамвайчик (рух буде відбуватися
коліями трамвайного маршруту міста).

Події

Середа, 29 грудня 2021

5 січня 2022 року з 15.00 до 17.00 у
Домі української культури відбудеться
майстерклас «Морозні квіти Петраківки».
5 січня 2022 року о 16.00 у Будинку
народної творчості с. Вереси відбудеться майстерклас для дітей «Різдвяний
янгол».
6–7 січня 2022 року з 12.00 до 19.00
на вулиці Михайлівській відбудеться
відкриття фотозони «Вертеп».
7 січня 2022 року з 14.00 до 16.00 на
вулиці Михайлівській жителів міста
та гостей будуть вітати святкові герої з
балконів будівель.
7 січня 2022 року з 12.00 до 19.00 у
мікрорайонах міста відбудуться новорічні мінівистави.
7 січня 2022 року з 17.00 до 18.00 вулицями міста пройдуть колективи, що
виконають вокальні різдвяні вітання.
7 січня 2022 року о 18.00 на вулиці
Михайлівській заплановане свято Різдва
Христова для християн східного обряду
(прославлення Господа Ісуса Христа, молитви подяки Богу, спів колядок).

Міська влада «виправдалась»
за прикрашання міста до
новорічних свят
Марія Кравчук

На чотирнадцятій сесії міської
ради, що відбулась
24 грудня, начальницю управління
культури Ілону
Колодій вичитали
за новорічні прикраси та ялинку.
Депутат міськради Василь Кучик поцікавився в
начальниці культури: «Чи
буде в нас Новий рік?».
Депутат обурювався, що
в Житомирі не поставили
штучну ялинку, яка була куплена декілька років тому.
«У нас ялинка 27 метрів,
це – екоялинка, багатьом

подобається. Ми не зрізали
жодної ялини. Якщо ви хочете ялинку, ми можемо про
це поговорити і запланувати
на наступний рік», – сказала
Ілона Колодій.
За словами Ілони Колод ій, шт у чна ялинка

непридатна до встановлення, бо за два роки, що
її не встановлювали, вона
поржавіла. А з приводу
святкової ілюмінації та
світлових фотозон, то начальниця управління культури звинуватила систему
«Прозорро», яка убезпечує
від корупційних ризиків,
але автоматично визначає
переможця з найменшою
пропозицією.
Мер Сергій Сухомлин
зауважив, що новорічна
концепція була класна, але
те, що привезли постачальники, їй не відповідає.
Зрештою, голова бюд же т ної коміс і ї Ю рі й
Мойсеєв запропонував в
бюджеті на наступний рік
закласти 3 млн грн на організацію новорічних свят.
Депутати цю пропозицію
підтримали.

Головні ялинки України 2022:
найдорожча, найдешевша та найоригінальніша
Марія Кравчук

Обласні центри
України запалили вогні
на новорічних ялинках.
Деякі зробили це ще на
початку грудня, інші
– традиційно на День
святого Миколая.
Журналісти газети «20 хвилин»
вирішили вам розповісти про новорічних красунь у великих містах
України – читайте та налаштовуйтесь на святковий лад!
Київ
Вогні головної ялинки країни
2022 запалили у Києві 18 грудня.
Її висота – 31 метр.
Дерево прикрашене 20 тисячами золотих і червоних куль та
яскравою гірляндою довжиною
10 кілометрів у вигляді великого
купола.
Цього року, як і минулого, вирішили не шкодити природі та
зробили новорічну ялинку штучною. Біля ялинки облаштували
найбільший в Європі вертеп.
Житомир
Традиційно 19 грудня урочисто відкрили ялинку у Житомирі.
Дійство зібрало кількасот містян,
незважаючи на мокрий сніг та холод. Вже другий рік поспіль ялинку встановлюють не на майдані
Корольова, а прикрашають ту, що

росте на вулиці Михайлівській.
Дуже хороша ідея не зрубувати дерево, а прикрасити живе.
За аналогією з минулим роком
новорічне дерево прикрасили мінімалістично у срібно-золотих кольорах та жовтих вогниках – просто, але зі смаком, як то кажуть.
Житомиряни розкритикували по
повній новорічну красуню, порів-

нюючи її іншими в країні.
Також вже третій рік поспіль
у Житомирі влаштували шоу з
використанням гобопроєкторів.
Вінниця
Цьогоріч у центрі місті поставили 28-метрову ялинку та
оновили іграшки та ілюмінацію.
Новорічне дерево складається з
324 ялинок.

Основні кольори вінницької
ялинки – синій, золотисто-жовтий
та срібний.
Головну ялинку міста прикрасили іграшками у вигляді великих
бурульок та куль – 30-40 сантиметрів. Є на ній і великі 3D кулі, які
світяться.
Дніпро
Ялинка у Дніпрі стала найдорожчою у країні, це – 20-метрове
дерево, ще й найвища лита ялинка
в Україні. Зроблена вона з безпечних матеріалів, розповідали
у міській раді. Новорічне дерево
обішлося місту у 9 млн. грн.
Запоріжжя
Головна ялинка Запоріжжя засяяла 18 грудня. Цього року біля
ялинки поновили хвойну частину,
а також закупили нові гірлянди.
Частина прикрас залишилася з
минулого року.
Івано-Франківськ
В Івано-Франківську засвітили ялинку ще 3 грудня, одними з
перших в Україні. Головна штучна
ялинка міста – 18 метрів заввишки.
Діаметр – 8 метрів. Вона обладнана 3D-ілюмінацією з програмним
контролером з різними світловими функціями. Цього року на новорічні ілюмінації не витрачали
грошей з міського бюджету.
Львів
17 грудня у Львові відкрили головну ялинку 2021-2022. Цьогоріч
хвойна 17-метрова красуня прибула до Львова з села Оброшине. Її
місту подарував місцевий житель.

Одеса
19 грудня в Одесі спалахнули
вогні головної міської ялинки,
прикрашеної цього року у морських мотивах: водорості, морські
зірки, біля ялинки – велетенський
восьминіг.
На честь свята учасники байкерського клубу проїхалися містом у нарядах дідів морозів.
Полтава
У Полтаві 19 грудня теж засяяла
головна ялинка міста. Полтавську
20-метрову новорічну красуню
оточує блискучий шатер з гірлянд.
Тернопіль
Урочисте відкриття головної
новорічної ялинки міста відбулося
10 грудня.
У 2021 році вирішили відкрити
ялинку раніше, ніж у попередні
роки. Представники духовенства
освятили різдвяну шопку, яку
традиційно встановлюють на Театральному майдані.
Харків
У Харкові 19 грудня традиційно засвітили свою 40-метрову
ялинку, яку придбали ще у 2018
році. Під ялинкою встановили
традиційні фудкорти, а також
ковзанку під відкритим небом.
Хмельницький
«Червона» карантинна зона
внесла свої корективи у святкування у Хмельницькому. Різдвяний
ярмарок та ялинку тут встановили та засвітили ще на початку
грудня, але святкових заходів не
проводили.
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Інтерв'ю

Середа, 29 грудня 2021

Новорічні курйози: інтерв’ю
із житомирськими святими Миколаями,
Санта-Клаусами і Дідами Морозами
людей, які загадували свої бажання хай
не мені, а моєму персонажу, була дійсно
щирість і сподівання на справжнє диво.
Більшість чоловіків загадували здоров’я,
щастя. Один із молодих чоловіків, сівши
на коліна Санта-Клаусу, зі сльозами на очах
просив про дитину. Більшість жінок просили матеріальні блага для своєї родини:
видати вдало дочку заміж, отримати для
сім’ї нову квартиру. А ось діти за кілька
років стали замість нових іграшок загадувати мир. Діти від щирого серця просять
миру, просять щоб їхні мами, тата повернулися живими і здоровими з окупованих
територій. Часто просять скаліченим своїм
батькам здоров’я. Я працюю більш десяти
років святим Миколаєм, Санта-Клаусом,
Дідом Морозом на різних заходах і помічаю,
що поступово змінюється менталітет наших
людей. Насамперед дітей. І це не може не
радувати».

Руслан Мороз

Серед акторів відомий
старий анекдот, що коли на
Новий рік до якогось провінційного актора нарешті
додзвонився телефоном сам
Стівен Спілберг і запропонував знятися просто зараз за шалений гонорар у новому фільмі, то актор відмовився: «Ні,
які ще зараз зйомки? У мене ж
дитячі новорічні ранки!».

Житомирські казкарі у новорічну ніч

Багато хто з відомих житомирських акторів побував в образі Діда Мороза, святого
Миколая або Санта-Клауса. Найцікавіші
моменти з їхнього казкового життя ми дізналися з бліц-інтерв’ю.

Володимир Берелет – заслужений артист України, актор, режисер, викладач, телеведучий:

«Була дуже незвичайна історія, пов’язана
з Дідом Морозом у моєму житті. Новорічний раночок у дитячому садочку. Приїжджаю до дітей, переодягаюся в Діда Мороза. Снігуроньку повинні були підвезти
окремою машиною. Вже час виходити на
сцену, раптом виявляється, що Снігуроньки
немає, а саме вона за сценарієм розпочинає
виставу. Телефонуємо в паніці: як завжди
десь, незрозуміло де, зламалася машина,
коли буде – невідомо, що робити – також.
Що робити? Діти! Повна зала! Побачили в
якоїсь працівниці чорну перуку. Терміново,
незважаючи ні на що, знімаємо з неї цю
перуку, знайшли також чорний страшний
халат десь у коморі, і я натягаю все це на
себе! Виходжу на сцену, говорю: "Діточки,
хто я?". Діти в шоці. Одна дівчинка дивиться
і як за сценарієм: "Ти – Сні…". – "Ні, діточки,
я Баба-Яга! Але не лякайтеся, я добра БабаЯга. Діточки, трапився такий випадок, що
Снігуронька йшла, йшла до вас на ранок,
на свято, і застудилася. Холодно ж у лісі,
мороз, сильно дуже застудилася, і так в неї
температура піднялася, що вона потрапила
у мою хатинку. Я її почала лікувати, але
вона розповіла, що її дітки чекають, так
що давайте пограємося!". І проводжу повністю ігрову програму замість Снігуроньки
в образі Баби-Яги! Грались, грались, і ось
Баба-Яга каже: "А де ж Дід Мороз? Пішла я
шукати Діда Мороза!". Поки виховательки
відволікали увагу, я швидко переодягнувся
і вже знову виходжу до дітей в образі Діда
Мороза: "Ой, мої малятка, любі хлопчики
та дівчатка!...". Ось так вперше мені випала
доля провести дитячий ранок з Дідом Морозом і Бабою-Ягою замість Снігуроньки».

Руслан Мединський – актор,
ведучий, співак:

«Я зробив такій цікавий висновок, що
щороку, як ми стаємо дорослішими, свято

від нас трохи віддаляється. Дітям все класно,
вони вірять в диво, а ми ще, може, в диво
і вірімо, але все ж більше сприймаєш це
свято просто як ще один Новий рік. Так ось,
коли я став грати святого Миколая і діти
почали приходити, колядувати, щедрувати,
це диво до мене трошки повернулося. Коли
ти дивишся дітям в очі і вони розповідають
тобі віршики, вірять в те, що ти насправді
святий Миколай, то я за кілька років знову
відчув дух того Різдва, як у своєму дитинстві.
Була також історія, яка мене дуже вразила,
сильно розчулила. Коли до мене прийшла
дівчинка маленька, прочитала віршика, я
подарував якусь цукерку. А вона також на
мене подивилася і говорить: "Миколай, а
у мене для тебе також є подарунок!". І із
завороту шапки дістає дві цукерки і одну
дає мені. А потім дивиться на них, порівнює
і говорить: "На тобі іншу, тому що вона
більша!". Коли тобі дають іншу цукерку,
тому що вона більша, то, напевно, це щось
да значить!».

Віктор Гущин – актор, режисер
Житомирського академічного обласного театру ляльок:

«Найприкольніший випадок трапився,
коли ми у театрі ляльок разом із виставою
проводили ігрову програму для дітей. Я
працював Дідом Морозом, і коли прийшов
час дітям розповідати віршики, то до мне
вийшов такий дуже охайний хлопчик у фраку з метеликом. На вигляд років шість-сім, і
дуже театральним голосом каже: «Дорогий
Дідусь Мороз, я дуже хочу зіграти тобі на
скрипці!». Я здивувався, кажу, що чудово
– грай! Дідусь любить талановитих дітей.
Він демонстративно розвертається, йде до
мами, дістає скрипку, смичок, повільно
підходить, також театрально кланяється і
починає грати! Дуже важко описати те, як
він грав! Таке враження, що коту наступили
дуже сильно під хвіст, і те, як кіт верещав,
майже близько було за звучанням до цього
«чудового» виконання. Окрім мене, на сцені було ще чотири актори. Хвилини з три
хлопчик щось вижимав з цієї скрипки під
захопленим поглядом своєї мами. У мене

була накладна борода, яку я натягнув майже
на очі, Снігуронька просто вийшла з зали,
інші актори від сміху просто закотилися за
ширму. А оскідбки хлопчик вийшов мені
грати, мені діватися було нікуди. Зупинити
його було просто неможливо. Присутні
батьки просто котилися від сміху, а хлопчик продовжував із захопленням грати на
скрипці цю неймовірну мелодію. Коли всім
здавалося, що він вже закінчив знущатися
над скрипкою, у залі почалися просто неймовірні овації через те, що він нарешті
припинив це. Я говорю: "Молодець, сонечко,
в тебе все чудово виходить! Продовжуй далі
вчитися грати!". А хлопчик відповідає: "Ні,
Дід Мороз, це ще не все!". І починає грати
далі. Ось тут вже було не смішно. Частина
батьків просто вийшла з зали, я розвертаюся до ширми, щоб хтось із казкових
персонажів мені допоміг, тому що я вже не
можу витримати другу партію… У підсумку, коли хлопчик закінчив грати, зал кричав:
"Браво!". Я не знаю: кричали тому, що він
перестав нарешті грати, чи просто тому,
що закінчилися ці музичні тортури. Це,
напевно, найбільш запам’яталося з роботи
Дідом Морозом на новорічних виставах».

Олександр Кондратович –
аніматор, актор Житомирського
академічного обласного театру
ляльок:

«На мою думку, з кожним роком віра
у святого Миколая, Санта-Клауса і у різні
дива у наших людей все збільшується. Так,
кілька років тому я працював в одному із
закладів нашого міста Санта-Клаусом на
корпоративі. Усім присутнім пропонувалося сісти на коліна до Санта-Клауса і загадати бажання, яке обов’язково збудеться
протягом наступного року. Люди на корпоративі, звісно, трохи вже були «підігріті»,
підходили, сідали на коліна, фотографувалися і починали загадувати бажання,
розповідали про різні мрії. Чому я згадую
про цей випадок, тому що він щирий і добрий. Люди, розуміючи, що пере ними
актор, все ж вірили в диво і розповідали
про найзаповітніші свої бажання. І в очах

Максим Петрівський – актор
Житомирського академічного
музично-драматичного театру
ім. Івана Кочерги:

«Я вже багато років працюю на Новий
рік або Дідом Морозом, або святим Миколаєм. Найнезвичайнішим у мене був випадок,
коли кілька років тому разом з авіаційним
клубом «Авіатік» ми зробили для дітей з дитячого будинку справжню казку. Тоді я прилетів до дітей на справжньому гелікоптері і,
спустившись із неба, вручав подарунки. Це
було не тільки феєрично, справді казково й
незвично, а й це був мій перший досвід польоту гелікоптером взагалі. Тому для мене
це теж була своєрідна казка. Іншого разу в
образі святого Миколая мені доводилося
запалювати головну ялинку нашого міста.
Для цього за сценарієм мого персонажа
піднімали на спеціальній люльці вгору. І
при цьому ти працюєш з радіомікрофоном,
голос повинен бути спокійним, впевненим,
а все навколо гойдається, пориви вітру розгойдують стрілу підйомника, а ти бадьоро
і впевнено говориш: «А ну, ялинонька, засвітися!».

Житомирський лялькар
Сергій Соловйов:

«Дуже багато таких випадків! Ось минулого року йду я Михайлівською вулицею у Житомирі, як завжди. І підходить до
мене жінка. Просить сфотографуватися. А
потім я її питаю: "А у вас є мрія?" – "Так!"
Тоді кажу: "Добре, заплющуйте очі! І поки
дзвенить дзвіночок, ваша мрія вже починає
збуватися!". У мене є спеціальний новорічний дзвіночок для таких цілей. Вона
розплющує очі, я продовжую дзвеніти
дзвіночком і даю їй цукерку. І знову кажу:
"А коли з'їсте цукерку, то загадаєте бажання!
І воно обов'язково здійсниться!". Помахав
їй рукою і пішов далі вулицею. А ця жінка
наче застигла на місці. Я вже відійшов на
пристойну відстань, як мені в спину лунає
гучний жіночий крик: "Подивіться, а він
справжній!". Чесно кажучи, я мало не злякався думав, що щось трапилося. А жінка
продовжувала просто радіти новорічному
диву!».
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Спорт

Середа, 29 грудня 2021

У Житомирі до Дня святого Миколая відбувся
шаховий турнір Федерації шкільного спорту України
У неділю, 19 грудня
2021 року, відбувся
шаховий турнір Федерації шкільного спорту
України спільно з Федерацією шахів Житомирської області, присвячений Дню святого
Миколая.

У шаховому турнірі було 26
номінацій. Переможцями стали:

Турнір був поділений на дві
частини: для дорослих (опен турнір) та для дітей (дитячий турнір).
Він відбувся за швейцарською
системою у 7 турів з контролем
часу 10 хв. + 5 сек. на хід кожному
учаснику, починаючи з першого.
У разі рівності очок враховуються
додаткові показники.
До участі в турнірі зареєструвалися 80 учасників з Житомира,
Коростишева, Новограда-Волинського, Бердичева.
Було приємно спостерігати
за інтелігентною боротьбою
шахістів, учасники показали
себе як професіонали шахового
спорту!

Серед юнаків до 18 років:
Новицький Ярослав – 4.5.
Серед дівчат до 18 років:
Ратнер Христина – 3.

Опен турнір:
1. Випханюк Ігор – 7 очок;
2. Охріменко Сергій – 5;
3. Башмаков Денис – 5.
Серед жінок:
1. Петренко Марина – 4.5;
2. Ткачук Оксана – 4;
3. Тіторенко Ольга – 3.

Дитячий турнір
До 16 років:
1. Шикиравий Денис – 7;
2. Заїка Іван – 6;
3. Симон Артем – 5.5.
Найкраща гравчиня –
Савенко Маргарита, 5 очок.
До 14 років:
1. Ярмолiцький Владислав;
2. Шишацький Роман;
3. Здорик Данило.
Найкраща гравчиня –
Герасимчук Юлія.

До 12 років:
1. Карташов Денис;
2. Опанасюк-Петровський Марк;
3. Проценко Олексій.
Найкраща гравчиня –
Слінчак Олена.
До 10 років:
1. Будько Арсеній;
2. Свірчевський Олександр;
3. Оверчук Тимур.
Найкраща гравчиня –
Петренко Ірина.
До 8 років:
1. Випханюк Гліб;
2. Дудка Степан;
3. Паращенюк Ілля.
Найкраща гравчиня –
Ратушна Ольга.
Всі гравці були нагороджені цінними призами. Один із
очільників Федерації шкільного спорту України – Євгеній
Жосан – виступив та подякував
всім партнерам, які допомогли
провести шаховий турнір на
високому рівні, що дозволяє
розвивати спортивні заходи
у Житомирі.

Нагороди легкоатлетів
• він ніколи нікому не заздрив, завдяки
чому завжди залишався і залишається веселим і доброзичливим;
• він робив помилки, але не втратив
самого себе;
• він крокує життям гордо і незалежно,
не принижуючи ні власної, ні чиєїсь гідності;
• він ніколи не втрачає надію;
• він гідний того, щоб ним захоплювалися, бо завжди зводився після падіння чи
невдач;
• він із вдячністю віддав усі борги, не залишившись винним щось чи комусь, з любов’ю
і повагою робив і робить усі добрі справи…».

Олександр Кухарський

Завершується легкоатлетичний сезон 2021 року.
17–18 грудня у м. Сумах відбулися
традиційні змагання зі спортивної
ходьби на призи заслуженого майстра
спорту СРСР, дворазового олімпійського чемпіона, світової легенди спортивної ходьби Володимира Степановича
Голубничого. Його життя стало взірцем
для багатьох поколінь як юних спортсменів,
так і знаних майстрів українського і світового спорту. Без перебільшення скажу, що
жоден легкоатлет України не має таких досягнень, як Володимир Голубничий. Учасник п’яти олімпіад, він у 1960 та 1968 роках
став олімпійським чемпіоном, у 1964 році
здобув бронзову медаль, у 1972 – срібну.
Виступаючи хворим на Олімпійських іграх
1976 року у Монреалі, Володимир фінішував сьомим (це був кращий результат серед
радянських скороходів). Тричі Володимир
Голубничий перевершував світові рекорди у спортивній ходьбі на 20 кілометрів,
шість разів встановлював рекорди України і
шість разів був чемпіоном України. У 1958,
1960, 1964, 1965, 1968, 1972 та 1974 роках
він вигравав звання чемпіона колишнього
Радянського Союзу. І цей перелік можна
продовжувати і продовжувати. Свого часу
я був свідком багатьох перемог знаменитого спортсмена. У 1988 році Володимир
Голубничий обслуговував змагання, що

На дистанції
Володимир Голубничий
проходили у м. Житомирі на оновленому
тоді стадіоні.
Декілька років тому мені подарували
книгу «Володимир Голубничий: 20 кілометрів до тріумфу». Вкотре гортаю сторінки
книги, присвяченої життю легендарного
чемпіона, і щоразу черпаю для себе якісь
нові думки про стосунки між людьми, про

Нагороди чемпіона
буденне наше сьогодення. Хотів би навести
рядки із книги, які, як ніколи, актуальні саме
зараз, саме сьогодні для всіх нас і які визначали життєве кредо славетного чемпіона.
• «… він ніколи не піддавався одному з
найбільших людських гріхів – брехні;
• він зазнавав поразок і у житті, і у спорті, але ніколи не ставав гордовитим і пихатим, що є найбільшою ганебною поразкою;

Щоріч но юн і лег коатле т и
КДЮСШ «Колос» беруть участь у
змаганнях на призи легендарного
спортсмена і щоразу показують
гідні результати. Адже для них виступати на таких змаганнях – це завжди великий стимул. І цього року
вихованці тренера Віктора Суслова
повернулися з нагородами. Нікіта
Коняєв у ходьбі на 2 кілометри
серед молодших юнаків виборов
бронзову нагороду. Дарина Мосійчук також удостоєна бронзової
медалі. Вона фінішувала третьою
на дистанції 3 кілометри серед
старших дівчат. Брат Дарини –
Ярослав, виступаючи на дистанції
5 кілометрів, приніс нашій команді
ще одну бронзову медаль. Тож вітаємо спортсменів із Коростеня
та тренера із досягнутими успіхами. Так тримати!
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Що їли наші пращури:
старовинні страви стародавнього
Житомира. Продовження
Руслан Мороз,
Ігор Гарбуза
Продовження.
Початок у №№ 44–48
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 тому на Житомирщині була невідомою. Ми розповідатимемо про дійсно українські
страви, які готувалися протягом
багатьох століть на Житомирщині.

Напої з меду

Напої з меду були дуже поширеними серед різних племен
Стародавньої Русі. Головним чином з них готували безалкогольні напої. Зараз поширена хибна
думка, що з меду готували міцні
алкогольні напої, але це не так.
Були слабоалкогольні, точніше
збриджені, ферментовані напої.
Мед був частиною культових та обрядових церемоній слов'ян. Під час
шлюбної церемонії молоді отримували в подарунок барило меду в
десяток кілограмів, яке належало
з'їсти за місяць. Звідси й пішов
вираз «медовий місяць». Навіть
був ритуал вживання меду до їжі.
Сита – мед, розведений
водою, або медовий відвар на воді.
Був дуже поширеним серед
давньоруського населення. Це
була остання страва, якою закінчувалось застілля. Деякі вчені
припускають, що звідки й виник
вислів «насититись», наїстися «досита», тобто повністю вдовольнити
голод. У давньоруському літописі зустрічаємо запис, датований
986 роком. «Ядохом мяса, лукъ,
и хлебы до сити», – писалося в
старовинній книжці. У «Енеїді»
говориться про закінчення банкету: «і киселю їм до сити».
До дев’ятнадцятого віку готували медовий напій не з розведеного
водою меду, а із стільників. Медові
стільники вкладали у діжечку й
заливали крутим окропом. Для
підвищення температури води
в діжку занурювали розпечене в
печі каміння (один із найархаїчніших способів кип’ятіння води).
Мед розчинявся, а віск спливав.
Ситу пролежували, охолоджували
й використовували за потребою.
Її готували на свята, приходські
торжества і подавали в кінці тра-

Квас
пези. У ХIХ-ХХ століттях сита лишилася як ритуальна страва. Нею
заправляли різдвяну й хрещенську
кутю, поминальне коливо, давали
на храмове свято. Наприклад, у
Тригірському Спасо-Преображенському чоловічому монастирі, що
неподалік Житомира, на храмове
свято завжди готували ситу з монастирського меду і з води цілющого джерела. Ситу роздавали

всім, хто приходив на свято. І так
було з віку у вік. Але у 20-ті роки
ХХ століття його закрили, і традиція забулась. На Поліссі існують
також села, де основою колива є
не кутя або хліб, а саме сита, в яку
кладуть лише кілька шматочків
булки. У Ємільчинському районі
Житомирської області готують
унікальне коливо – з медовим квасом, а не з простою ситою.

Збитень – це давньослов’янський напій, який
був відомий і користувався великою народною любов’ю задовго до
появи на Русі чаю.
Вперше згадано у слов'янських
літописах у 1128 році. Вживають
гарячим чи холодним. Цьому напою не менше тисячі років, і перші самовари призначалися саме
для варіння збитню. Робили збитні на основі меду з додаванням
різних трав’яних зборів. У окропі
розчиняли мед, додавали трави.
Варили 30 хвилин. Пили як чай із
різними ласощами: пряниками,
пиріжками, печивом, бубликами.
Медуха (мед, медовуха),
або квасний мед – святковий слабоалкогольний
напій.

Медуха

Його вживали ще за часів
Київської Русі, він мав ритуальне
значення. Ферментований медовий напій «медуха» виготовляли
з часів Київської Русі і до початку XIX століття. Зараз він не

зустрічається у повсякденному
побуті, але дійшов до наших днів
у численних фольклорних зразках. Відомо, що в давньоруські
часи медуху як ритуальний напій широко використовували у
поминальних трапезах. Княгиня
Ольга, влаштовуючи тризну за
чоловіком князем Ігорем, звеліла
древлянам: «Вот уже иду к вам,
приготовьте меды многие у того
города, где убили мужа моего, да поплачусь на могиле его и устрою ему
тризну» (945). Описуючи поминки
по князеві Федору Святославовичу
(1233 р.), літописець з гіркотою засвідчує: «Сватба пристроєна, меды
изварени…».
Спершу виготовляли медову
ситу, заправляли її запареними
шишками хмелю, залишали на
кілька днів, а то й тижнів у теплі.
Потім переціджували і вживали
охолодженим, залежно від часу витримки мед був або слабшим, або
міцнішим. У піст від цього напою
відмовлялись. Зараз його можна
побачити на святкових новорічних
ярмарках. Але хіба ритуальний
напій підходить до святкування?
Так химерно поєднується минуле
і сучасне.

17
Квас

WWW.ZT.20MINUT.UA

Квас – кислий напій, який
готують на основі бродіння. Історики припускають, що на
Русі квас був міцним і основним
хмільним напоєм на святкових
столах. Русичі вважали його алкогольним напоєм, і аналогом
слова «п'яниця» на той час було
слово «квасник» (сленгове поняття
«квасити» у значенні «пиячити»
дійшло до нашого часу). З XII століття стали розрізняти квас як
кислий слабоалкогольний напій і
квас як хмільний напій. П'янкий
квас стали називати твореним,
тобто звареним, а не довільно закислим, як звичайний квас.
У жителів нашого краю квас
був напоєм слабоалкогольним.
Для приготування хлібного квасу випікали хлібці з прісного
або житнього тіста або вживали
сухарі. Їх дрібнили, заливали
кип’яченою водою. Через добу
квас можна було споживати. Він
був напоєм і в будні, і в свята. У
домашніх умовах хазяйки виготовляли різні кваси. Серед селян
дуже поширеним був буряковий
квас. Це був сезонний напій. Виготовляли його восени, після
збирання городини, і прагнули
зберегти до пізньої весни, до нового врожаю буряків. Буряковий
квас для пиття вживали нечасто,
здебільшого він служив основою
для червоного борщу, холодника,
хріну. У ХХ столітті буряковий
квас у борщ був витіснений томатними морсами, соусами й
пастами. Наші предки готували
його у такий спосіб: з перемитих
червоних буряків зрізали гичку
й хвостик, складали щільно у
діжку, заливали холодною водою, додавали декілька шматків
житніх сухарів, пригнічували і
залишали вкисати. Коли квас починав бродити, діжку ставили у
холодне місце.
На Русі навесні збирали березовий сік. Так і зараз роблять. У
радянські часи консервні заводи
Житомирщини заготовляли березовий сік і продавали у трилітрових банках. У старовину зібраний
у діжку сік заправляли гронами
калини або жменями брусниці
чи журавлини, додавали шматок
медового стільника або вощини.
Іноді для смаку додавали підсмажене зерно. Щойно заграє,
його ставили у погріб, щоб пригальмувати процес ферментації.
І зараз у селах Житомирщини
навесні залюбки його роблять у
харчових пластмасових бідонах.
Додають родзинки або сухофрукти, і напій виходить дуже і дуже
смачним. На Поліссі готували
фруктові і ягідні кваси. Здебільшого для цього використовували
дикі плоди груш і яблунь, терену.
Плодам давали влежатись, потім їх перемивали декілька разів
і щільно вкладали у діжку. Дно
діжки вистеляли житньою соломою. Груші-гнилички чи яблука-кислички заливали холодною
водою й залишали на декілька
тижнів у теплому приміщенні.
Коли квас вкисав, діжку ставили у
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прохолодне місце. На Поліссі полюбляли готувати квас з дикоростучих ягід: калини, журавлини,
брусниці. Вони мали відповідні
назви – «калиновник», «ягодник»,
«брусничник». Власники садів,
що мочили на зиму яблука, використовували у їжу яблучний
квас-розсіл.

Пити чи не пити – це
риторичне питання…
Тепер ми поговоримо про міцні напої. Алкогольні напої – це
напої, що містять етиловий спирт.
Існує безліч різновидів спиртних
напоїв, більшість їх виробляють
бродінням.
Ми вже писали, що наші
далекі предки знали, що таке
міцні напої, і вміли їх виготовляти. Але вони пили їх нечасто
і у особливому випадку. До речі,
рецепти приготування меду
описані в літописах, і вони дуже
прості. Бджолиний мед розводять
з водою в різних пропорціях –
навпіл, додають вдвічі чи утричі більше води. Кладуть хміль.
Запускається процес бродіння.
Часом додавали родзинки, щоб
краще бродило, якщо багато цукру. Кілька разів його зціджують.
Після бродіння розливають по
пляшках, глечиках. Ставлять у
сухе, холодне місце настоятися мінімум рік. У польських джерелах
є згадки про меди 40–50-річної
витримки. Напій виходить неміцний – до 15 градусів.
У XVI столітті на Русі на зміну
міцному меду і квасу прийшов інший міцний напій – горілка. І це
пов’язано як з тим, що наші землі
увійшли до складу Речі Посполитої (тоді одна з наймогутніших
держав Європи), так і з тим, що
в Європі знайшли новий метод
виготовляння міцного напою.
Починаючи з XVI століття, у всіх
розвинених європейських країнах
починають займатися перегонкою спирту, який в подальшому
застосовується як основа для найрізноманітніших алкогольних напоїв, що мають різні смакові якості. Самогонний апарат називали
алембик або аламбік. Про це ми
також вже розповідали, але трохи
нагадаємо. Ним користувалися в
основному заможні люди. Був з
міді, тому коштував дорого. На
алембику гнали горілку з вина,
на прянощах – модна технологія
XVIII століття.
Технологія винокурні трохи
складніша. Брагу для горілки
робили з пророщеного зерна
ячменю, пшениці, жита. Додавали прянощі чи фрукти, щоб
перебили сивушний присмак.
Горілку переганяли у великих
казанах з відвідними трубами.
З тих часів горілка прийшла у
наш дім і принесла багато горя.
Але бували і кумедні випадки.
Наприклад, якщо ви побуваєте
у Житомирському музеї космонавтики, то побачите, чим і як
годували радянських космонавтів у космосі. У 1986 році судили
зрадника Суслова, котрий крав
космічні секрети і продавав їх.

Варенуха
Під час слідства з’ясувалось, що
радянські космонавти на орбіті
тихесенько від начальства вживали горілку. Деякі тюбики на їхнє
прохання наповнювалися міцними напоями і спеціально позначалися особами, відповідальними
за приготування «космічної» їжі.
Селяни Полісся у домашніх умовах алкогольні
напої (пиво, горілку) не
виготовляли. Переважна
більшість поліщуків вживали алкогольні напої
лише у великі свята і до
того ж у невеликій кількості. У домашніх умовах
готували слабкої міцності
напої: варенуху і наливки.

тини, весілля тощо. Старі люди
розказували, що у 20-ті роки ХХ
століття, коли хлібороби збиралися до когось у хаті обговорити
життя в селі, які посіви робити,
політичні питання, то з хати виганяли дітей (нема чого дорослі розмови слухати), з-під стелі
доставали бутель з наливкою, і
починалася розмова.
Готували наливочку так: стиглі ягоди вишень, смородини,
малини, слив, агрусу, чорниць,
терену, ожини всипали у плетену
сулію, присипали зверху невели-

кою кількістю цукру. Ставили на
сонці або у теплому місці. Ягоди
пускали сік, цукор розчинявся,
наливка виброджувалася протягом двох-трьох тижнів. Потім
сік (наливку) зливали, а ягоди
пускали на пироги.
У народі настоювали на горілці трави і теж на свята потрошку пили. Такі настої вважалися лікувальними і пили, коли
хворіли. Робили зубрівку. Напій
«зубрівка» походить з Польщі,
він подавався до холодного м'яса,
дичини, птиці та холодних закусок. Робили настої і на березових
бруньках. Це був дуже гарний
антисептик і ранозагоювальний
засіб. Коли було якесь поранення
(а у селянському господарстві таке
часто траплялося), то змочували
в ньому чистий шматок тканини і
накладали на рану. Дуже швидко
заживала. Цей настій і пили. Вже
у радянські часи на Житомирському лікеро-горілчаному заводі
продовжили цю народну традицію і почали випускати горілки
на травах. І часто було так, що
житомирянин, коли їхав в інше
місто, брав із собою житомирські
солодощі і горілку на травах. Ті,
хто скуштував «Житомирську на
бруньках», потім обов’язково просили знову привезти її.
Далі буде…

Варенуха (варена, варьоха) – у народній
кухні безалкогольний
або слабоалкогольний
напій.
«Ой свахо-свахо, хоч трохи
варьохи!». Готували напій так:
варили узвар із сушених груш
і слив, настоювали ніч, щоб насиченіший був, відціджували, додавали червоний гострий перець,
щоб забивало дух, м’яту, чебрець,
материнку. Потім цю суміш парили з медом у печі й подавали
у гарячому чи холодному виді на
стіл. Заможні господарі на урочистостях іноді додавали трохи
горілки. Таку алкогольну варенуху Котляревський з гумором
описував у «Енеїді»:
«А після танців варенухи
По філіжанці принесли.
І молодиці цокотухи
Тут баляндраси понесли,
Дідона кріпко заюрила,
Горшок з вареною розбила…».
А в народі про алкогольну
варенуху казали: «Як випили варенухи, то й загули, як мухи».
Наливка – солодкий
спиртний напій, настояний на ягодах або
фруктах.
Залежно від продукту наливки так і називалися: «вишнівка»,
«смородинна», «малинівка»,
«сливовка». Наливки берегли до
важливої оказії: родини, хрес-

Наливка
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Історичний та пророчий романи:
завершення огляду циклу найкращих книг
часів незалежності України
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 книги кожного
випуску, щоб ознайомити житомирян з усім списком. Цього разу
ми завершуємо огляд книгами,
що посіли 27–30-е місця в списку.
Отож на 27-му місці в списку найкращих книг часів незалежності України розмістилась
книга «Українки в ГУЛАГу:
вижити означає перемогти»
авторки Оксани Кісь. Видавництво Інституту народознавства
НАН України, 2017 рік. 28-е місце займає «Червоний» Андрія
Кокотюхи. Видавництво «Клуб
сімейного дозвілля», 2012 рік. 29-е
місце – «Нарис історії України.
Формування модерної нації
XIX-XX століть» Ярослава Грицака. Видавництво «Генеза», 1996
рік. 30-е місце – «Московіада»
Юрія Андруховича. Видавництво
«Лілея-НВ», 2000 рік.

Книга про жінокполітв’язнів
Книга Оксани Кісь «Українки в ГУЛАГу: вижити означає
перемогти» є першим історикоантропологічним дослідженням
повсякденного життя українок
– політв’язнів ГУЛАГу. Авторка

застосовує феміністський підхід
до вивчення жіночого минулого,
аналізує півтори сотні особистих
спогадів колишніх невільниць та
офіційні документи, докладно висвітлюючи різні сторони табірного
повсякдення українських жінок.
У книзі приділено увагу таким темам: національне питання
(національна солідарність, міжетнічні стосунки, підтримання
зв’язків з батьківщиною); релігійні
практики (молитви, відзначення
християнських свят), традиційна жіноча творчість (поезія, спів,
театралізовані постановки, вишивання, малювання тощо); прояви
людяності і жіночності (дегуманізація і гуманність, стосунки з
кримінальними злочинницями,
жіноча взаємодопомога, турбота
про зовнішній вигляд, упорядкування житла); жіноче тіло і сексуальність (вплив неволі на жіноче
тіло, сексуальне насильство, особисті стосунки); проблематичне
материнство за ґратами.
Книга розкриває малопомітні,
проте ефективні жіночі способи
пристосування, виживання та
протидії руйнівному впливові режиму на тіло і психіку в’язнів, що
допомагали невільницям зберігати основні соціальні ідентичності,
залишаючись людьми, жінками,
українками.
Видання адресоване дослідникам у галузі історії України, жіночої історії, історичної антропології, історії тоталітаризму, історії
повсякдення, правозахисникам та
активісткам жіночих громадських
організацій, а також усім тим, хто
цікавиться минулим українського
жіноцтва та гендерними студіями.

тя). Цей трагічний період нашої
історії безжально спотворений
пропагандою Радянського Союзу
неймовірними міфами, відвертою
брехнею й підробленими фактами. Тож книга допоможе поглянути на ті події під іншим кутом,
адже заснована на архівних даних
спецслужб і спогадах очевидців.

ної боротьби за свою державу. Всі
вони палко любили свій народ і
йшли на свідому смерть заради
вільної України. І лише з часом, виміряним десятиліттями, можемо
стверджувати: воїни ОУН і УПА
своїми діями відіграли надважливу роль у вихованні майбутніх
поколінь українців, які потім вибороли й захистили незалежність
України. Книга буде в нагоді всім,
хто цікавиться історичною правдою становлення нашої держави.

Iсторія без брому

Iсторичний роман

«Червоний» – історичний роман українського письменника
Андрія Кокотюхи. У книзі описується боротьба бійців ОУН-УПА
за свободу і незалежність України
довоєнного часу, у період Другої
світової війни та після її закінчення (до кінця 50-х років XX столітСюжет роману умовно поділено на дві частини. Перша
– військова боротьба на теренах
Західної України українських
повстанців на чолі з командиром
летучої групи УПА – Данилом
Червоним – з радянськими диверсантами. Друга – ув’язнення
Червоного з побратимами у таборі
ГУЛАГ і їхня боротьба з владою
в особі табірної адміністрації за
справедливість, за права пригнічених в’язнів та свободу. Данило Червоний – вигаданий літературний
образ, який увібрав у себе риси
українських героїв тієї відчайдуш-

Перша редакція книги «Нарис історії України. Формування
модерної нації XIX-XX століть» авторства Ярослава Грицака побачила
світ ще 1996 року. Також її можна
назвати першою популярною історією України, яку, за словами
автора, можна «читати без брому» і яка стверджує принципову
нормальність української історії. У
новому виданні виправлено деякі
неточності та похибки попередніх
видань, а також додано нові розділи,
зокрема розділ, присвячений двом
останнім десятиліттям незалежної України, аж до часів революції
2013-2014 років, війни з Росією та
передвиборних тижнів 2019 року.
Особливу увагу автор приділяє історії модерної доби, що
напряму зав’язана з українською
та світовою наукою. «Нарис історії
України. Формування модерної нації XIX-XX століття» – це така собі
суперечлива, повна драматизму,
складна історія творення української нації, найбільш нові інтерпретації та теорії цього процесу.
Книга минулого та буття українців, яку має прочитати кожен, хто
відчуває себе патріотом.

Пророчий роман

Постмодерніський, сюрреалістичний та повністю суб'єктивний
роман «Московіада» написаний
Юрієм Андруховичем з лютого
по квітень 1992 року. Автор таким
чином зрефлексував на розпад Радянського Союзу. Тим не менш
роман актуальний сьогодні та
буде актуальним через 30 років.
Пророчий. Історія одного дня
українського студента в Москві, на
зламі краху соціалізму як шляху
до комунізму і початку становлення блатної демократії.

Впродовж тридцяти років від
часу написання (1992) «Московіада» Юрія Андруховича зберігає
силу інтелектуальної провокації,
в тому числі і щодо стосунків із
«братами нашими старшими». Політичні події та розмаїті суспільні
трансформації лише актуалізують
цю книгу.
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Просто, але зі смаком: як одягтися
та що приготувати на Новий 2022-й рік
Розповідаємо, у чому
зустрічати Новий рік
2022 та що поставити
на стіл, щоби здобути
прихильність Водяного
Тигра.

свят? Все просто: шипучі напої видають той звук, котрий у хижаків
вважається загрозливим. Тож не
дратуймо тигра, краще поставимо
на стіл натуральні соки, ягідні морси, домашні компоти. І, звісно, чай
та ароматну каву до солодкого столу.

Як прикрасити новорічний стіл
2022

В чому зустрічати Новий рік

Господар майбутнього 2022го року – Водяний Тигр. У різних
джерелах його називають Чорним,
Синім чи Блакитним.
Тигр – тварина яскрава, тому
нам треба наслідувати господаря
наступного року і підібрати собі
щось помітне, але при цьому зі
смаком. Можна проявити фантазію, вибираючи прикраси.
Поради від стиліста
Якщо зовсім немає ідей, що
вдягнути на новорічну вечірку, на
допомогу прийде чорна сукня облягаючого крою. Це класичний та
безпрограшний вечірній варіант
для елегантних леді. Стилісти рекомендують моделі з вирізами,
асиметрією, декольте, бахромою,
з мерехтінням чи блискітками.
Дуже актуальними будуть
блискітки, паєтки, стрази, камінчики, бісер. Вони на 100% впораються із завданням створити святковий настрій. Яскраві елементи
можуть бути і основою образу, і
його частиною, і деталлю у вигляді
аксесуару. Якщо багато блиску не
хочеться, можна обрати вбрання
з пір’ям, сіткою, напівпрозорими
тканинами.
Кольори новорічного
вбрання
Зважаючи на господаря року,
вдалим варіантом буде вбрання
всіх кольорів води: блакитний,
синій, сірий, сріблястий, перламутровий.
Також Тигрові до вподоби
натуральні кольори, які можна
зустріти в природі, де він живе:
оливковий, нефритовий, смарагдовий, інші відтінки зеленого.
Тигр буде радий «своїм» кольорам: теплим відтінкам рудого,
жовтогарячого та жовтого. У фаворі приємні для очей пастельні
кольори: бежевий, кремовий, золотистий. Ви самі в такому одязі
будете схожі на тигра, а отже, буде
просто подружитися із талісманом наступного року.
У той же час леопардовий чи
зміїний принт краще залишити в
шафі. І надто яскравих, кислотних
кольорів краще уникати, аби не
дратувати хижака.
Фасони одягу
в новорічну ніч
Тигр любить простоту та красу і не схвалює надмір та химерність, тому кращим вибором стане
вбрання простого крою, доповнене
якимось цікавим аксесуаром.

Д ля жінок: сукня
коктейльна або вечірня,
костюм, блузка зі спідницею чи брюками. Цікавий
момент: вітається одяг,
що асоціюється зі стихією
води: пишні спідниці, схожі на хвилі, чи плаття, де
тканина лягає складками,
наче струмує.
Для чоловіків: класичний костюм або ж домашній варіант – штани та
сорочка чи джемпер.
Чого варто уникати?
По-перше, астрологи радять не
вибирати нудні образи. Офісний
та домашній стиль – це не для свята. По-друге, в жодному разі не
вбирайтеся у тигрячі, леопардові
та інші подібні принти, якщо не
хочете зіпсувати стосунки з Тигром. Немає нічого гіршого, ніж
накинути на себе щось подібне
до шкури вбитого тигра чи його
родича.

Що приготувати до Нового
року
Тигр полюбляє гарно та
смачно поїсти. І хоч він – хижак, але на новорічному столі
має бути не тільки м'ясо.
Господарю прийдешнього
року до смаку різноманітність,
адже в природі тигри не лише
полюють, але й залюбки ласують
ягодами, горіхами та фруктами.
А ще Тигру до вподоби у їжі
яскраві барви та апетитні аромати, тож використовуйте натуральні приправи та красиво
сервіруйте стіл.

Закуски
Розпочати частування можна
із салатиків та різноманітних канапок. Котячі, як домашні, так і дикі,
частенько їдять траву, тож салати
із овочами та зеленню будуть хижакові до смаку.
Гарячі страви
Отут є де розвернутися: різноманітні м'ясні страви та гарніри
стануть основною частиною меню.
Готуйте курку, індичку, качку чи
гуску, запійкате свинину, а на гарнір подайте печеню з картоплі чи
овочів. А от зернові Тигрові не дуже
до смаку. І не забувайте про спеції:
імбир додасть сили та здоров'я в
прийдешному році, кориця привабить добробут, а мускатний горіх
принесе удачу.
Тигр, як відомо, не дуже полюбляє рибу та морепродукти.
А чому б нам його не здивувати?!

Приготуйте свою улюблену страву
з риби і цим його здивуйте. Рекомендується готувати рибу цілком.
Прикрашати великою кількістю
зелені, при цьому використовувати
різноманітні прянощі та спеції.
Десерти
Як не дивно, але хижак із задоволенням поласує солоденьким.
Тож дайте волю своїй кулінарній
фантазії: торти та тістечка, муси та
збиті вершки з ягодами, шоколад
та цукерки, бажано натуральні й
корисні, на кшталт фруктів у шоколаді – усе буде доречним. Ідеально
підійдуть мандарини, апельсини,
хурма. Тигр – любитель смачної
їжі, вона може бути простою, але
обов'язково якісною.
Напої
Обережніше з газованою водою
та шампанським! Чому, адже ми
звикли вважати ці напої символом

Якщо є можливість змінювати
положення столу у приміщенні,
варто розташувати його в центрі
кімнати. Для прикраси краще вибрати декор (скатертина, серветки)
у поєднанні білих і золотих відтінків. До них ідеально підійдуть
ялинові гілочки, червоні бантики,
кульки та інші прикраси. Подбайте
про те, щоб на столі була фігурка
символу нового року. Тигр оцінить
натуральні матеріали та гармонійність декору. Не варто впадати в
аскетичний мінімалізм, але й строкаті прикраси варто залишити для
наступного разу.
Гарною ідеєю буде декорувати святковий стіл свічками. Тепле
світло додасть затишку та відчуття гармонії. До того ж у продажу
можна знайти свічки в смужку,
які символізуватимуть покровителя року, що приходить. На столі
також варто розставити ялинові
шишки, можна додатково посипати золотими або срібними
блискітками.

Як прикрасити оселю

У декоруванні будинку необхідно використовувати теплі натуральні кольори, особливо оранжеві,
жовті, золоті. Варто подбати про
наявність у будинку м'яких пледів, подушок, свічок – всього, що
створює відчуття затишку. Також у
будинку мають бути живі рослини
– наприклад у горщиках. Символ
нового року живе у густих зелених
чагарниках і з повагою ставиться
до природи.

Прогноз погоди на тиждень 29 грудня - 4 січня
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Повідомлення

ПОВІДОМЛЕННЯ
Про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Мінерал 2013», код згідно з ЄДРПОУ: 38613237,
інформує про намір провадити плановану
діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Мінерал 2013», 13030, Житомирська область,
Романівський р-н (після прийняття Постанови
Верховної Ради України від 17.07.2020 р. № 807IX – Житомирський район), смт Миропіль,
вул. Поліська, 76, тел.: +380978777733, директор
– Кондратюк Віктор Андрійович.
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика
Планована діяльність полягає у встановленні та подальшій експлуатації біоенергетичного
утилізаційного газогенераторного комплексу з
можливістю отримання синтез-газу 2200 м3/год
та потужністю вироблення електроенергії - 1
МВт. Зазначений комплекс спроектований для
отримання синтез-газу з пластикової вторинної
сировини та відходів деревообробної промисловості (тирса, обзел, щепа тощо) .
Планована діяльність здійснюватиметься
на території Миропільської територіальної
громади.
Основною метою та завданням планованої
діяльності є зменшення обсягу пластикових
відходів, що надходять на звалища на захоронення, шляхом їх відсортовування мобільною
сортувальною установкою та подальшого використання, як вторинного матеріалу.
Технічна альтернатива 1
Планованою діяльністю передбачається
встановлення біоенергетичного утилізаційного газогенераторного комплексу з можливістю отримання синтез-газу 2200 м3/год та
потужністю вироблення електроенергії - 1
МВт. Сировиною для роботи біоенергетичного
утилізаційного газогенераторного комплексу
є пластикова вторинна сировина та відходи
деревообробної промисловості (тирса, щепа,
обзел садово-паркові обрізки, швидкоростуча
лоза тощо).
Біогаз з біоенергетичного утилізаційного
газогенераторного комплексу буде використовуватись для виробництва електроенергії.
Теплова енергія, яка вироблятиметься, направлятиметься на обігрів власного тепличного
комплексу.
Окрім виробництва електроенергії, підприємство вироблятиме полімерпіщані вироби. В
якості сировини використовується гранітний
відсів, гранітна пульпа, пісок, дроблене скло та
вторинні полімери. Для цього на території підприємства буде використовуватись дробильна
установка для підготовки полімерів.
Технічна альтернатива 2
У якості технічної альтернативи № 2 розглядається використання як сировини для
виробництва синтез-газу відходів сільського
господарства (курячий послід, силос кукурудзи
тощо). Проте оскільки в регіоні розміщення
підприємства недостатньо такого виду виробництв, та відповідно сировини - технічна
альтернатива №2 не застосовуватиметься.
3. Місце провадження планованої діяльності
Територіальна альтернатива 1:
Планована діяльність здійснюватиметься
на території Миропільської селищної ради за
адресою: 13030, Житомирська область, Житомирський р-н, смт Миропіль, вул. Поліська, 76.
Планована діяльність здійснюватиметься на земельних ділянках: площею 2,9329 га - кадастровий номер 1821455600:01:000:0437; площею 4,1325
га - кадастровий номер 1821455600:01:001:0281,
площею 0,4557 га – кадастровий номер 1821455600:01:001:0280.
Територіальна альтернатива 2:
У зв’язку з тим, що вибір територіальної
альтернативи №1 дозволяє дотримуватися всіх
планувальних обмежень у тому числі вимоги

щодо санітарно-захисної зони, тому територіальна альтернатива № 2 не розглядалась.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Провадження планової діяльності сприятиме:
- зменшенню кількості відходів, які надходять на звалища для захоронення;
- зменшенню рівня негативного впливу
побутових відходів на довкілля;
- збільшенню обсягів використання цінних компонентів побутових відходів у якості
вторинної сировини;
- отримання синтез-газу для виробництва
електроенергії;
- підвищенню рентабельності сфери поводження з твердими побутовими відходами;
- створенню нових робочих місць;
- отриманню додаткового прибутку та
збільшенню надходжень до бюджету.
5. Загальні технічні характеристики,
у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа,
обсяг виробництва тощо)
Планована діяльність полягає у встановленні та подальшій експлуатації біоенергетичного
утилізаційного газогенераторного комплексу
з можливістю отримання синтез-газу, що використовуватиметься для виробництва електроенергії.
Сировиною для виробництва біогазу є
пластикова вторинна сировина, що отримуватиметься в результаті сортування відходів на
існуючих полігонах ТПВ, та доставлятиметься
на територію проммайданчика у готовому
(пресованому) вигляді.
Пластикова вторинна сировина після доставляння на територію підприємства – складується та зберігається в закритому приміщенні
з облаштованою бетонованою основою.
Для виробництва синтез-газу біомаса (тирса, щепа, обзел садово-паркові обрізки, швидкоростуча лоза тощо) проходить попередню
підготовку – подрібнюється та просушується
до 25% вологості.
В газогенератор полімери та біомаса подаються спеціальними технічними засобами,
після чого вмикається вся система автоматизації установки. В подальшому запускається
процес високотемпературного піролізу та
виробництва синтез-газу, який подається на
виробництво електричної енергії, а теплова
енергія подається на тепличний комплекс та
підготовку (просушку) сировини для газогенераторного комплексу.
Після запуску процесу газифікації налаштовується автоматична робота. Робота реактора, завантаження сировини, виробництво газу
та електроенергії відбувається в автоматичному
режимі.
При експлуатації газогенераторного комплексу за попередніми розрахунками планується отримання 2200 м3/год синтез-газу та 1
МВт електроенергії.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами
Щодо технічної альтернативи 1
Екологічні обмеження планованої діяльності встановлюються згідно діючого законодавства
України та інших нормативних документів у
сфері охорони навколишнього природного
середовища:
− дотримання нормативів ГДВ, санітарногігієнічних вимог ГДК та ОБРВ;
− дотримання нормативної СЗЗ згідно вимог ДСП 173-96;
− дотримання нормативних рівнів шуму на
межі СЗЗ та житлової забудови згідно вимог
ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків
і споруд від шуму»;
− дотримання вимог у сфері поводження
з відходами згідно до закону України «Про
відходи»;
− дотримання вимог Водного кодексу України щодо охорони вод;
− дотримання вимог Земельного кодексу.

Щодо технічної альтернативи 2
Не розглядаються.
Щодо територіальної альтернативи 1
Згідно технічної альтернативи 1.
Щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядаються.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами
Щодо технічної альтернативи 1
В цілому промисловий майданчик для
здійснення планованої діяльності забезпечений
необхідними комунікаціями, під’їзною дорогою, спорудами та інженерними мережами,
оскільки територія його розміщення раніше
використовувалась при функціонуванні силікатного заводу.
Встановлення обладнання передбачає
часткову розчистку території від чагарникової
рослинності.
В додатковому еколого-інженерному захисті немає потреби.
Щодо технічної альтернативи 2
Додатково необхідно облаштування спеціального майданчика для компостування.
Щодо територіальної альтернативи 1
Згідно технічної альтернативи 1
Щодо територіальної альтернативи 2
Не передбачається
8. Сфера, джерела та види можливого
впливу на довкілля
Щодо технічної альтернативи 1
При встановленні та подальшій експлуатації біоенергетичного утилізаційного газогенераторного комплексу в смт Миропіль
Житомирського р-ну Житомирської області
можливі впливи на довкілля включають:
Грунт – допустимий. Об’єкт знаходиться на
території, що вже зазнала впливу господарської
діяльності – рослинний шар ґрунту відсутній,
складування твердих побутових відходів буде
проводитись на облаштованій бетонованій
основі, що сприятиме запобіганню забруднення ґрунтів.
Вплив на водні ресурси.
Водозабір на питні потреби не здійснюватиметься. Вода на санітарно-гігієнічні потреби
доставлятиметься підрядними організаціями
відповідно до укладених договорів. Для господарсько-побутових потреб використовуватиметься наявна на території артсверловина
та шахтний колодязь. Комунально-побутові
стоки відводитимуться у вигріб з подальшим
вивезенням комунальним підприємством відповідно до укладених договорів з відповідними
організаціями.
Скиди у водний об’єкт виключаються. Негативний вплив на водні ресурси не передбачається.
Вплив на атмосферне повітря
Очікується незначний вплив на атмосферне повітря при роботі біоенергетичного
утилізаційного газогенераторного комплексу
та автотранспорту.
Розміщення споруд об’єкту планованої
діяльності буде проведено з урахуванням рози
вітрів даного регіону, розміщення найближчої
житлової забудови.
Також відбуватиметься шумове навантаження.
Вплив на мікроклімат
Негативний вплив на мікроклімат не передбачається.
Вплив на флору та фауну.
Негативний вплив на фауну не передбачається. Флора та фауна на території де планується провадження планованої діяльності
вже зазнали впливу господарської діяльності.
Вплив на території та об'єкти природнозаповідного фонду України (ПЗФ) .
Територія, на якій планується проводити плановану діяльність, не розміщується у
межах територій та охоронних зон об’єктів
ПЗФ. Об’єкт, не розміщується на території
перспективній для заповідання (офіційно зарезервованій для цієї мети).

Навколишнє соціальне середовище (населення). Провадження планової діяльності перешкоджатиме утворенню стихійних звалищ та
забезпечить отримання вторинної сировини
з відходів, а також сприятиме створенню додаткових робочих місць.
Вплив на техногенне середовище.
Негативний вплив на техногенне середовище допустимий. Під час здійснення планованої діяльності можливе збільшення кількості
автотранспорту, задіяного у виробництві, що
збільшить навантаження на існуючу мережу
транспортування.
Щодо технічної альтернативи 2.
Не розглядається, оскільки прийнято рішення щодо відмови від даної альтернативи
через неможливість забезпечення підприємства
сировиною в необхідній кількості та, відповідно, через їх економічну недоцільність.
Щодо територіальної альтернативи 1
Згідно технічної альтернативи 1
Щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до
першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний
вплив на довкілля та підлягають оцінці
впливу на довкілля (зазначити відповідний
пункт і частину статті 3 Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля»)
Згідно п. 11, ч.3, ст.3 Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від
23 травня 2017 року планована діяльність відносяться до другої категорії видів планованої
діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив
на довкілля та підлягають оцінці впливу на
довкілля.
10. Наявність підстав для здійснення
оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного
негативного транскордонного впливу на
довкілля та перелік держав, довкілля який
може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та
рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень
деталізації інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля визначається згідно ст. 6 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня
2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля
та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність, підлягає оцінці впливу на довкілля
відповідно до Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
-підготовку суб’єктом господарювання звіту
з оцінки впливу на довкілля;
-проведення громадського обговорення
планованої діяльності;
-аналіз уповноваженим органом звіту з
оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової
інформації, яку надає суб’єкт господарювання,
а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час
здійснення процедури оцінки транскордонного
впливу, іншої інформації;
-надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля,
що враховує результати аналізу, передбаченого
абзацом п’ятим цього пункту;
-врахування висновку з оцінки впливу на
довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього
повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля
уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає
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Повідомлення

допустимість чи обґрунтовує недопустимість
провадження планованої діяльності та визначає
екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження
планованої діяльності без оцінки впливу на
довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості
для участі у такій процедурі, зокрема на стадії
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також
на стадії розгляду уповноваженим органом
поданого суб’єктом господарювання звіту з
оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з
оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається
можливість надавати будь-які зауваження і
пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти
участь у громадських слуханнях. Детальніше
про процедуру громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено

в оголошенні про початок громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню
на території України гострої респіраторної
хвороби (COVID-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, про що зазначається в оголошенні
про початок громадського обговорення звіту з
оцінки впливу на довкілля.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному вебсайті уповноваженого органу громадськість
має право надати уповноваженому органу,
зазначеному у пункті 15 цього повідомлення,
зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації

інформації, що підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності в
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
та передані суб’єкту господарювання (протягом
трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи,
що надають зауваження і пропозиції, своїм
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх
персональних даних. Суб’єкт господарювання
під час підготовки звіту з оцінки впливу на
довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити
зауваження і пропозиції громадськості, надані
у процесі громадського обговорення обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілля. Детальна інформація про це вклю-

чається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої
діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про
провадження даної планованої діяльності буде
отримання дозволу на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами, що видається Управлінням екології
та природних ресурсів Житомирської ОДА та
інших дозвільних документів, які видаються
органами державної влади та місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного
законодавства України.
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Управління екології та природних ресурсів
Житомирської обласної державної адміністрації. Адреса: вул. Театральна, 17/20 м. Житомир
10014, тел./ факс (0412) 47-25-36;
e-mail: pryroda@eprdep.zht.gov.ua.
Контактна особа: Семенюк М.М.

______________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з
оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується
програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

11400, Житомирська обл., Коростенський р-н,
смт. Народичі, вулиця Свято-Миколаївська,
будинок 129, тел. (04140)-2-15-49

(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

Поштова адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35, м. Київ, 03035
Електронна адреса: OVD@mepr.gov.ua
тел./факс +38 (044) 206-31-40, +38 (044)
206-31-50
Контактна особа: Котяш Лада Павлівна

202111128916

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

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля
Повідомляємо про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1
цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій
громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Проведення суцільних санітарних рубок
на території Базарського, Давидківського,
Закусилівського, Заліського, Кліщівського,
Радчанського лісництв з подальшим лісовідновленням на місцях зрубів.
Площа лісового фонду ДП «НАРОДИЦЬКИЙ СПЕЦЛІСГОСП» складає 65315,0 га.
Причини утворення сухостійної деревини
та захаращеності обумовлені природним відпадом дерев, періодичними змінами рівня
ґрунтових вод, кліматичними факторами,
а також пошкодження насаджень лісовими
пожежами, шкідниками і хворобами лісу.
Площа ділянок що потребують суцільних
санітарних рубок становить 1629,6га, з них:
на території Базарського лісництва – 318,0га,
Давидківського лісництва – 189,8га, Закусилівського лісництва – 356,6га, Заліського лісництва – 292,6га, Кліщівського лісництва – 143,1га,
Радчанського лісництва – 329,5га.
Планованою діяльністю передбачається
виконання наступних заходів:
- Розчистка площ, що включає в себе: звалювання дерев, обрізку гілля, сучків та трелювання лісопродукції, вивіз лісопродукції;
- Лісовідновні роботи (садіння лісових
культур, природне поновлення лісу) включають в себе роботи із підготовки ґрунту, садіння сіянців ручним способом та сприяння
природному поновленню шляхом рихлення
ґрунту, висіву насіння.
Під час виконання лісовідновлюваних
робіт будуть залучатись спеціалізовані організації за власні кошти.
(загальні технічні характеристики, у тому числі
параметри планованої діяльності (потужність,
довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце
провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАРОДИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО», код згідно з ЄДРПОУ 34283057,

(повне найменування юридичної особи, код згідно з
ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної
особи-підприємця, ідентифікаційний код або серія
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через
релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника
податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у
паспорті), місцезнаходження юридичної особи або
місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний
номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
Департамент екологічної оцінки та контролю, відділу оцінки впливу на довкілля
Поштова адреса: вул. Митрополита Василя
Липківського, буд. 35, м. Київ, 03035
Електронна адреса: OVD@mepr.gov.ua
тел./факс +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 20631-50
Контактна особа: Котяш Лада Павлівна
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

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

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

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

Громадські слухання (другі) відбудуться

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

6. Уповноважений центральний орган
або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної
інформації щодо планованої діяльності
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
Департамент екологічної оцінки та контролю, відділу оцінки впливу на довкілля
Поштова адреса: вул. Митрополита Василя
Липківського, буд. 35, м. Київ, 03035
Електронна адреса: OVD@mepr.gov.ua
тел./факс +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 20631-50
Контактна особа: Котяш Лада Павлівна
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний
орган, до якого надаються зауваження і
пропозиції, та строки надання зауважень
і пропозицій
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
Департамент екологічної оцінки та контролю, відділу оцінки впливу на довкілля

(зазначити найменування органу, поштову та
електронну адресу, номер телефону та контактну
особу)

Зауваження і пропозиції приймаються
протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного у абзаці другому
пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація
щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 205 аркушах та Додатки
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд
громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з
оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
1. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАРОДИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО», 11400, Житомирська обл.,
Коростенський р-н, смт. Народичі, вулиця
Свято-Миколаївська, будинок 129. Зі звітом
з оцінки впливу на довкілля та іншою додатковою інформацією можна ознайомитись
впродовж 25 робочих днів з моменту оприлюднення документів у Єдиному реєстрі з
оцінки впливу на довкілля. Головний лісничий Кроль В. В. +38 (067) 411 29 56;
2. Народицька селищна територіальна
громада, 11401, Житомирська обл., смт. Народичі, вул. Свято-Миколаївська, буд. 175.
Зі звітом з оцінки впливу на довкілля та
іншою додатковою інформацією можна
ознайомитись впродовж 25 робочих днів з
моменту оприлюднення документів у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля.
Начальник земельного відділу Дзезенко Н.М.,
тел. 096 3388113
3. Коростенська районна державна адміністрація, 11500, Житомирська обл., м.
Коростень, вул. Грушевського, буд. 60/2. Зі
звітом з оцінки впливу на довкілля та іншою
додатковою інформацією можна ознайомитись впродовж 25 робочих днів з моменту
оприлюднення документів у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Голова
Тарасюк Юрій Володимирович, тел. 04142
4-10-13.
(найменування підприємства, установи, організації,
місцезнаходження, дата, з якої громадськість може
ознайомитися з документами, контактна особа)
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Повідомлення про намір отримати дозвілна викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел

1. РОБОТА
1.1. Пропоную
ВОДIЇ КАТ. Д ПОТРIБНI ДЛЯ РОБОТИ НА
МАРШРУТАХ М.КИЄВА. 1500 ГРН НА ДЕНЬ.
ЖИТЛО НАДАЄМО 0665215397, 0676000161
ВОДIЙ ЗIЛ+БУС ВАНТАЖНИЙ КИЇВСЬКА
ОБЛ. ЗП 15000 ГРН. АЛКОЗАЛЕЖНИХ НЕ
ТУРБУВАТИ. 0967877394 ОЛЕКСАНДР
• ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ ВОДIЇВДАЛЕКОБIЙНИКIВ (ВIДКРИТА КАТЕГОРIЯ СЕ)
НА ВНУТРIШНI ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПО УКРАЇНI
(БАЗА М. КОРОСТИШIВ). ОПЛАТА ПРАЦI
ДОГОВIРНА. 0967861545, 0967549630
НА РОБОТУ ПОТРIБНI ВОДIЇ КАТЕГОРIЇ В,
С, Е (НАЯВНIСТЬ ЗАКОРДОННОГО ПАСПОРТУ ОБОВ`ЯЗКОВА). ЗП ВIД 15 ТИС ГРН.
0936970907
• Потрiбнi охоронники на вахту - 20/10;
30/15. Проїзд, харчування за рахунок
фiрми. Оплата за змiну- охоронник 400450; старший змiни-500-600. Своєчаснiсть
виплати з/п гарантуємо. 095 2858127
0674206449; 0734069918

РОБОТА В КИЄВI З ПРОЖИВАННЯМ! ЗАПРОШУЄМО ЖIНОК ТА ЧОЛОВIКIВ ДЛЯ
РОБОТИ В КИЄВI, ПРИБИРАННЯ В СУПЕРМАРКЕТАХ. ВАХТОВА АБО ПОСТIЙНА
ЗАЙНЯТIСТЬ. ЗП ВIД 18000 ГРН./МIС.
?0980706050, ?0950706050 СВIТЛАНА
• Ро б от а в П ол ь щ i . В с i в а к а н с i ї
безкоштовнi, вiд прямого роботодавця.
Зарплата 26000-48000 грн. Можна без знання мови, навчання на мiсцi. Лiц. МСПУ 978
вiд 09.07.2018. Тел в Польщi +48536012943
(+ viber). в Києвi: +380965568181 (+viber)

• У зв`язку з реконструкцiєю магазину
АТБ потрiбнi: електрик, сантехнiк, жестяник, зварювальники, пiдсобнi робiтники,
будiвельники (бетоннi, плитковi, малярнi,
оздоблювальнi, шпаклювальнi, штукатурнi,
покрiвельнi роботи). 0674005457

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

ТОВ "Кронос Експо" (адреса: м. Житомир, Станишівський майдан, 7) має намір отримати
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
Основним видом діяльності ТОВ "Кронос Експо" є різання, оброблення та оздоблення
декоративного та будівельного каменю.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються при роботі
котлів, при зварюванні, обпалюванні каменю, від деревообробної дільниці, при
роботі їдальні.
Розрахунок забруднення атмосферного повітря встановив, що викиди забруднюючих
речовин від стаціонарних джерел ТОВ "Кронос Експо" не перевищують встановлених гігієнічних нормативів на межі та за межами санітарно-захисної зони по всім забруднюючим
речовинам, на всіх розрахункових точках.
Розробляти заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин до досягнення
нормативного рівня немає потреби.
Існуючі величини викидів від всіх джерел пропонується прийняти як нормативні.
Зауваження громадських організацій та окремих громадян можна надсилати
до Житомирської міської ради: 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2.

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

8.20. Стiл знахiдок. Загубив
ВТРАЧЕНЕ ПОСВIДЧЕННЯ ДИТИНИ З
БАГАТОДIТНОЇ СIМ’Ї ДБ №076271, ВИДАНЕ
НА IМ`Я IЛЬЧЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ВВАЖАТИ НЕДIЙСНИМ
ВТРАЧЕНЕ ПОСВIДЧЕННЯ ДИТИНИ З
БАГАТОДIТНОЇ СIМ’Ї ДБ №233998, ВИДАНЕ
НА IМ`Я IЛЬЧЕНКО АННА ОЛЕКСАНДРIВНА,
ВВАЖАТИ НЕДIЙСНИМ

ВТРАЧЕНИЙ ВIЙСЬКОВИЙ КВИТОК, ВИДАНИЙ ЖИТОМИРСЬКИМ ОБ`ЄДНАНИМ
МIСЬКИМ ВIЙСЬКОВИМ КОМIСАРIАТОМ
У 2000 Р. НА IМ`Я ГОЛОВАЧ АНДРIЙ
ВАЛЕРIЙОВИЧ, ВВАЖАТИ НЕДIЙСНИМ

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 пил оматерiали рiзних порiд,
обрiзнi та необрiзнi рiзних розмiрiв.
0673911769
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Гороскоп на 2022-й рік
для усіх знаків зодіаку
Будьте готові, що не все до кінця
вам буде зрозуміло. З середини
весни і до середини літа на час
чекає гармонія у стосунках – насолоджуйтеся.

Вам немає чого боятися, чого не
скажеш про інших. Ваш зоряний
час – з середини весни і до середини літа. Доведеться викластися
по повній. У серпні–вересні вам
краще відпочити десь на морі. У
кінці року підбийте підсумки і
уникайте фінансових розтрат.

кожної сфери їхнього життя. Не
варто противитися змінам – вони
принесуть покращення.

ваним Козерогам, які не звикли
плисти по течії і сидіти склавши
руки. Зорі радять якомога більше відпочивати, розважатися і
заводити корисні знайомства. До
березня почекайте з новаторськими ідеями – отримаєте спротив.
З квітня ситуація зміниться, ви
підпишете вдалий контракт. У
квітні і червні будьте обережні зі
словами – нашкодите репутації.

ОВЕН

Овнам 2022-й рік принесе
несподівані повороти долі, які
стануть підгрунтям успіху і процвітання. На початку року на
представників цього знаку зодіаку чекає успіх у професійній
сфері, але розслаблятися не варто
– для цього доведеться добре попрацювати. У квітні–травні Овнам
слід готуватися до змін на роботі
– просування кар`єрними сходинками, початок нового проєкту, а
можливо, і нове місце роботи.
Останні місяці року стримуйте
свій норов, це допоможе уникнути
конфліктних ситуацій.

Друга половина літа і осінь у
Близнюків будуть досить динамічними. А от кінець року – несприятливий, тому відкладіть усе
важливе до кращих часів.

РАК

ТЕЛЕЦЬ

Наступний рік для Тельців аж
ніяк не буде спокійним. На вас чекає дуже багато перспектив. З початку року по березень перебуватимете у роздумах – хто вам друг,
а хто – навпаки. З середини весни
і до середини літа – найсприятливіший період року. Самотні представники можуть спробувати себе
у стосунках. Фінансова атмосфера
буде сприятливою, труднощі не
передбачаються. Порада на наступний рік – не тримайте кошти, а вкладіть їх у нерухомість
або іншу корисну покупку. Гроші
мають працювати.

БЛИЗНЮКИ

Досить складний рік. Але
з усіма труднощами Близнюки
впораються на ура. Зірки радять
подумати над зміною професії.

ДIВА

Основні ризики року пов`язані
зі сферою особистих відносин –
сварки просто неминучі. З початку року і приблизно до середини
квітня приготуйтеся до непередбачуваних моментів. Найсприятливіший час року – з середини весни
до середини літа. Вибирайте не
лише розумом, а й залучіть серце.
Самотні Діви мають шанс знайти
кохання свого життя. Восени не
розповідайте про свої плани на
роботі – цим скористаються недоброзичливці.

На Раків чекає цікавий період
життя – яскравий і непередбачуваний. На початку року виступите
головним мотиватором у своєму
житті, покладайтеся на інтуїцію.
Другу половину весни і початок
літа присвятіть своєму розвитку.
Відмінний час для занять спортом. З серпня по жовтень вам
доведеться швидко приймати рішення, цього вимагатимуть від вас
обставини. У листопаді і грудні
краще плисти за течією.

ЛЕВ

Усі навколо будуть метушитися, на що ви подивитеся з холодною спокійністю. Початок року
принесе зміни в особисте життя,
усе таємне раптом стане явним.

СТРIЛЕЦЬ

ТЕРЕЗИ

Досить суперечливий рік, в
якому будуть як позитивні моменти, так і негативні. У професійній
сфері отримаєте кілька нових пропозицій, але щоб обрати найкращий варіант, будьте перебірливим.
Зорі радять у всьому покладатися
лише на свою думку. З початку
року і до кінця березня можна подорожувати. З квітня по липень
будете йти, спотикаючись об неприємності. У кінці року можете
активізуватися – все вийде.
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СКОРПIОН

Для представників цього знаку
рік пройде під егідою неймовірних змін. І вони стосуватимуться
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Вдалий рік для зміни місця
роботи або роботи над іміджем.
Сприятливі місяці року – січень,
березень і квітень. У інші місяці краще утриматися від занадто активної
діяльності. Фінансове становище
порадує Скорпіонів стабільністю.
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Чорний Водяний Тигр візьме
вас під протекцію, що обіцяє
успіх і процвітання. У 2022 році
вам варто позбутися всього, що не
дає вам рухатися вперед, особливо це стосується людей. Вдалим
буде переїзд у 2022 році. Успіху
у кар`єрі цілком можна досягти,
якщо не відкладати роботу у довгий ящик. Особливих змін варто
чекати у любовній сфері. Придивіться уважніше – можливо, ваша
доля зовсім поруч.

КОЗЕРIГ

Удача у рік Тигра посміхнеться
тільки активним і цілеспрямо-

ВОДОЛIЙ

Рік буде успішним у професійній діяльності, чого не скажеш про
особисте життя. Настав час, коли
ви нарешті зможете управляти часом і впливати на динаміку подій.
Продовжуйте усе, чим займалися
у 2021 році. Головне правило – не
сидіть на місці. Період з січня і
десь до середини квітня буде спокійним – можна розслабитися.
Іноді від вас чекатимуть рішення
як від третейського судді – не відмовляйте. У другій половині року
можна йти на авантюри.

РИБИ

На представників знаку Риб чекає досить цікавий рік привабливих перспектив, проте важливо
вчасно їх помітити. У цей період
варто працювати над розширенням контактів. Це наповнить ваше
життя емоціями і різноманіттям.
Кар`єрна сфера не стоятиме на
місці – вас підвищать або ж взагалі зміните професію. Вивчайте
іноземні мови – згодом це принесе вам дивіденди. У особистому
житті уникайте надмірної активності, бо злякаєте потенційного
обранця.
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ЗАРАДИ НАС

СПIВАЙ 2
Жанр: мультфільм, анімація, мюзикл, сімейний
Продовження культового анімаційного хіта від Illumination на
великих екранах! На коалу Бастера
та його друзів чекає нова музична
пригода. Ще більше грандіозних
хітів та запальних виступів, які
вразять кожного. Співай разом з
ними скоро у кіно!

МАТРИЦЯ:
ВОСКРЕСIННЯ
Жанр: фантастика, екшн
У стрічці ми повертаємось до
світу з двома реальностями. Одна
– це щоденне життя, інша ж існує
за межами буденності. Реальність
є фізичним чи ментальним конструктом? Щоб з’ясувати це та посправжньому пізнати себе, містер
Андерсон має знову вирішити,
чи йти за білим кроликом. I якщо
Томас… Нео… засвоїв урок, то
хіба що про те, що вибір, хоч це
й ілюзія, – все ще єдиний шлях
до виходу з Матриці або входу до
неї. Звісно, Нео вже розуміє, що
має зробити. Але він ще не знає,
що Матриця – сильніша, більш
захищена та небезпечна, ніж
будь-коли раніше. Дежавю.

ЛЮДИНА-ПАВУК:
ДОДОМУ ШЛЯХУ НЕМА
Жанр: пригоди, фантастика, екшн

Уперше за всю кіноісторію
Людини-павука улюбленого супергероя викрито! Пітер Паркер
більше не в змозі поєднувати
звичайне життя та супергеройські
обов’язки. Щоб повернути все назад, він звертається за допомогою
до Доктора Стренджа… Проте
ставки зростають і Пітер мусить
відчути сповна, що означає бути
супергероєм!
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kinoukraina.zt.ua

