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• Американські медики провели операцію пересадки серця 
генетично модифікованої свині чоловікові із серцевим за-
хворюванням.

• З лютого 2022 року на українських правоохоронців чекає 
підвищення зарплати. Для цього у держбюджеті на 2022 рік 
додатково виділили мільярд гривень.

• У Харкові зареєстровано завізний випадок малярії. Інфекцію 
виявили у студента з Республіки Конго.

• В Італії у лікарні в ніч проти 11 січня помер 65-річний президент 
Європейського парламенту Давид Сассолі.

• Протести в Казахстані: силовики затримали майже 10 тисяч 
людей, а президент оголосив про виведення військ ОДКБ.

• Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що вакцина 
від штаму коронавірусу «Омікрон» буде готова у березні.

• Президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну 
розробити механізм виплати тисячі гривень за вакцинацію 
для неповнолітніх. Ідеться про українців, які у віці від 12 до 18 
років отримали щеплення проти коронавірусу.

• Українці уже витратили мільярд гривень, отриманих за вак-
цинацію. Найбільше купували книги та квитки в кіно. З другої 
половини січня 2022 року програму розширять – українці 
старші 60 років зможуть витратити ці кошти на придбання 
ліків.

• Землетрус зруйнував частину Великої китайської стіни.

• Українська збірна здобула першу медаль на Кубку світу з 
біатлону. Бронзу вибороли у змішаній естафеті.

• На Кіпрі група учених кафедри біологічних наук Кіпрського 
університету виявила новий варіант коронавірусу, що є гібридом 
«Дельти» та «Омікрону».

• У Швеції на аукціоні продадуть Cadillac Fleetwood Brougham 
1975 року, який належав Елвісу Преслі.

Коротко про головнеБезпечне дозвілля взимку: 
житомирянам нагадують 
правила поведінки на льоду

Температура повітря 
поступово підвищу-
ється, і льодовий по-
крив починає танути. 
Виходити на лід вкрай 
небезпечно.

Щоб не допустити трагедії 
на льоду, необхідно дотриму-
ватися елементарних правил 
безпеки:

• Не виходьте на лід без по-
треби.

• Не відпускайте дітей на лід, 
коли температура повітря 0 
або вище нуля градусів. Міс-
ця, де крига неміцна, видно 
здалеку – вони темніші.

• Якщо ж ви усе-таки прова-
лилися у крижану воду, го-
ловне не панікувати. Якнай-
швидше розведіть руки, щоб 
уникнути занурення у воду з 
головою, і, якщо поруч хтось 
є, гукніть на допомогу. Або 
ж вибирайтесь самостійно, 
без різких рухів, тримаю-
чись за край ополонки.

• При наданні допомоги люди-
ні, яка провалилася під лід, 
не можна рухатись на повний 
зріст, бо є ризик і самому по-
трапити у біду.

• Якщо для надання допомоги 
немає нічого, тоді двоє-троє 
чоловік лягають на лід лан-
цюгом, тримаючи один одно-
го за ноги, і наближаються до 
потерпілого.

• Для порятунку слід викорис-
товувати підручні засоби – 
пасок, одяг чи палку (гілля).

Не нехтуйте правилами 
безпеки. Цінуйте життя!

Житомирське районне управління 
Головного управління  

ДСНС України  
у Житомирській області

Київ, Вінсент, Розі, Квітка: найпопулярніші 
та рідкісні імена, якими називали 
новонароджених на Житомирщині у 2021 році

Марія Кравчук

У Центрально-Західному 
міжрегіональному управлінні 
Міністерства юстиції на інфор-
маційний запит «20 хвилин 
Житомир» розповіли про одру-
ження та розлучення, народжу-
ваність та смертність та про те, 
як називали новонароджених у 
2021 році на Житомирщині.

Скільки одружилось та 
розлучилось пар 

На Житомирщині за 2021 рік було укла-
дено 6 067 записів про шлюб. Розлучились 
за минулий рік 4 114 пар, з яких вимушені 
були звернутися до суду для розірвання 
шлюбу 3 303 пари.

Смертність перевищує 
народжуваність

Кількість записів про народження дітей 
у 2021 році на Житомирщині – 8 605. Для 

порівняння: у 2020 році в області народи-
лась 9 201 дитина, що на 596 більше, ніж у 
2021 році. 

За 2021 рік на Житомирщині 23 679 
осіб померли; якщо порівнювати з 2020 
роком, то тоді смертей було зафіксовано 
21 212, що на 2 467 менше порівняно з 
2021 роком. 

На основі даних доходимо висновку, що 
смертність в області у 2021 році більш ніж 
у 2,7 раза перевищувала народжуваність. 

Як називали дітей у 2021 році
У 2021 році найпопулярнішими іме-

нами, якими житомиряни називали своїх 
новонароджених дітей, стали:

• Для хлопчиків: Андрій, Артем, Олек-
сандр, Максим, Богдан, Назар, Микола, 
Дмитро, Ярослав, Тимофій, Руслан.

• Для дівчаток: Анна, Анастасія, Марія, 
Вікторія, Дар’я, Діана, Євгенія, Софія, Тетяна, 
Яна, Ярина.

Дехто із молодих батьків таки вирішив 
проявити оригінальність у виборі імені 
для свого малюка. Так, серед рідкісних 
імен на Житомирщині у 2021 році варто 
згадати такі:

• Для хлопчиків: Арнольд, Айрат, 
Авенір, Абдулах, Амбре, Вахтанг, Вінсент, 
Володар, Гордій, Дан, Давід-Генрі, Данііл, 
Джонатан, Джеймісон Карл, Дініс, Едвард, 
Еліаким, Єфрем-Міхаель, Зазар, Златан, 
Ігнат, Йонатан, Карім, Каха, Клім, Кіріл, 
Київ, Леон, Натаніель, Неомінь, Ренеден, 
Султан, Павлік, Тімур, Філіп, Харитон, 
Цзюньмін, Якуб.

• Для дівчаток: Аглая, Айше-Ебрар, 
Анна-Ладоміра, Аліана, Аурора, Аннабелла, 
Айлін, Авігєя, Барбара, Бернадетта, Біляна, 
Власта, Вів'єн, Глафіра, Даміана, Евніка, Ейя, 
Єсенія, Заммо, Зарема, Земфіра, Ілана, Ія, 
Кетрін, Квітка, Каталея, Кіріана, Корне-
лія, Лалє, Лілі, Ліза, Лєра, Марія-Ельвеза, 
Меліта, Мартіна, Мелані, Мер'єм, Мірра, 
Моніка, Настасья, Онисія, Пєрсіда, Реяна, 
Розі, Таллі, Тіша, Фатіма, Фрея, Франческа, 
Ясміна. 
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На Житомирщині за тиждень 
1 632 нових випадки 
захворювання на COVID-19

З 12 по 18 січня в Україні було зафіксовано 58 217 нових ви-
падків COVID-19. Зокрема на Житомирщині – 1 632.

Показник захворюваності по Україні та на Житомирщині поступово збіль-
шується.

12 січня показник захворівших на COVID-19 на Житомирщині становив 139 
осіб. 13 січня цифра була більшою – 367 людей, наступного дня було виявлено 
252 захворівших на COVID-19. 15 січня кількість захворівших становила 324 
випадки, 16 січня хворих було 240 осіб. 17 січня виявили 252 випадки, 18 січня 
цифра становила 58 осіб.

Нагадаємо, що з 23 грудня у Житомирській області діють обмеження 
«жовтого» рівня епідемічної небезпеки.

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

Аби уникнути захворювання на коронавірусну інфекцію, 
обов’язково вживайте профілактичних заходів та дотримуйтеся 
основних правил: 

– ретельно мийте та дезінфікуйте руки;
– носіть захисну маску у громадських місцях;
– уникайте великого скупчення людей та дотримуйтеся соціальної 
дистанції.

Пам’ятайте! Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від 
коронавірусної хвороби!

У Житомирі здорожчала вода і доставка газу
Анна Сергієнко

З 1 січня 2022 року 
житомиряни сплачува-
тимуть більше за воду. 
Також для жителів Жи-
томирщини зріс тариф 
на розподіл газу, але не 
набагато. 

На офіційному сай-
ті Житомирводоканалу 
розміщена інформацію 
щодо цін на воду з 1 
січня 2022 року. «Діючі 
тарифи (з ПДВ): центра-
лізоване водопостачання 
– 18,26 грн/мі; централі-
зоване водовідведення – 
19,27 грн/мі», – йдеться 
у повідомленні. 

Вказані вище тарифи затвер-
джені постановою НКРЕКП від 22 
грудня 2021 р. № 2859. Порівняно 
з 2021 роком водопостачання здо-
рожчало на понад 30%, а тариф на 
водовідведення – на більш ніж 20%. 

Постановою, датованою цим 
же днем, НКРЕКП затвердила 
розмір тарифів на послуги роз-
поділу природного газу для 
облгазів, зокрема і для АТ «Жи-
томиргаз». 

«20 хвилин Житомир» запи-
тали у Житомиргазу, на скільки 
виріс тариф у цьому році і скіль-
ки сплачуватимуть споживачі. 

«Тариф на розподіл газу у пла-
тіжках житомирян та жителів 
Житомирщини майже не змі-
ниться. Порівняно із тарифом, 
що діяв у 2021 році, новий тариф, 
який затвердила НКРЕКП, біль-
ший всього на 0,024 грн з ПДВ. 

Тепер він становить 2,04 грн 
з ПДВ за кубометр газу замов-
леної потужності для побутових 
споживачів», – зазначили у пре-
сслужбі компанії. 

Якщо порівнювати у розрізі 
регіонів, то тариф на розподіл 
газу для Житомирщини не най-
дорожчий, але і не найдешевший. 
До прикладу, найдорожчі тарифи 
отримали ТОВ «Газпостачсервіс» 

(Вінницька обл.) – 2,95 грн за 
кубометр та ТОВ «Спектргаз» – 
2,82 грн за кубометр. Найменше 
платять за доставку газу спожи-
вачі Київгазу – лише 38 копійок 
за кубометр. Також одні з най-
нижчих тарифів по Україні у 
Харківміськгазу – 52 копійки за 
кубометр та Кременчукгазу – 55 
копійок за кубометр. 

Житомиргаз отримав тариф 
трохи нижчий за середній по 
Україні – 2,04 грн з ПДВ за ку-
бометр. Однак у компанії зазна-
чають, що він не покриває витрат 
на утримання газотранспортної 
системи області і вона зазнає ве-
личезних збитків. 

«Новий тариф, на жаль, не по-
криває витрат компанії на утри-
мання газотранспортної системи 
регіону. За минулий рік збитки 
компанії "Житомиргаз" склали 
близько 225 мільйонів гривень. 
Через отримані збитки компа-
нія повною мірою не може здій-
снювати всі заплановані роботи 
з утримання  газотранспортної 
системи Житомирщини», – за-
значили у Житомиргазі. 

Наші журналісти також по-
цікавилися, як споживачі можуть 
самостійно розрахувати вартість 
доставки блакитного палива. 

«Для того, аби самотужки 
порахувати вартість розподілу 
газу на місяць, потрібно обсяг 
газу, спожитий за період з 1 жов-
тня 2020 року по 30 вересня 2020 
року, помножити на тариф, який 
складає 2,04 грн, та поділити на 
12 місяців. Результат – це і є що-
місячний платіж у 2022 році. Дані 
про обсяг відображаються в "Осо-
бистому кабінеті" на сайті», – по-
відомили «20 хвилин Житомир» 
у пресслужбі Житомиргазу. 

Постраждалий у моторошній ДТП 
23-річний житель Житомирщини 
потребує допомоги

23-річний Владислав Роман-
цев, родом з Любарщини, по-
трапив у трагічну ДТП, унаслі-
док якої втратив руку та ногу. 
Хлопець перебуває у важкому 
стані, рідні просять усіх не-
байдужих про допомогу.

У ніч з 14 на 15 січня 2022 року на Вели-
кій окружній дорозі, що у Києві, відбулась 
трагічна ДТП.

Водій авто, у якому перебував Владислав 
з друзями, не впорався з керуванням та 
врізався у відбійник. На момент аварії в 
авто перебувало 5 осіб. Водій загинув на 
місці, серед пасажирів Влад отримав най-
важчі травми. 

Хлопець перебуває в комі, йому вже 
ампутували руку та ногу, провели операцію 

на передпліччі та вставили пластини на 
місце поламаних ребер.

Владислав зараз перебуває у стабіль-
но важкому стані, та лікарі продовжують 
боротися за його життя. Разом з лікарями 
борються всі близькі Владиславу люди: 
оголошено збір коштів на лікування, адже 
самотужки рідні не зможуть оплатити до-
рогі процедури та подальшу реабілітацію.

Реквізити для допомоги Владиславу 
Романцеву: картка ПриватБанку 4149 
4993 4626 7097 – (отримувач Юлія Само-
люк – дівчина Влада).
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Зимові малюнки 
на склі автомобіля

Автомобілісти з досвідом 
мають свої методи очистки 
скла, на їхній погляд, швидкі 
і ефективні. Ось і я спробую 
висловити свою точку зору, 
зважаючи на власний досвід.

Не варто зразу після запуску 
автомобіля запускати систему 
обдуву скла: цим ви зменшує-
те прогрів двигуна. У міру його 
прогріву, коли повітря стане 
теплим, вмикайте цей режим. 
Температура обдуву збільшу-
ватиметься поступово, і не буде 
практичної загрози для скла, 
яке може тріснути при різкій 
подачі гарячого повітря. Ефек-
тивного результату від салонної 
пічки швидко отримати важко: 
сучасні автомобілі на холостому 
ходу прогріваються дуже по-
вільно. Є моделі авто, у яких 
закладена фунція обігріву скла, 
достатньо вмикнути відповідну 
кнопку. Але не усі її мають, і 
вона малоефективна. Пробле-
ми виникають і в автомобілях, 
у яких підігрів скла, переднього 
і заднього, вмикається однією 
кнопкою, передне програє в ре-
зультаті. Без допомоги шкребка 
не обійтись. Метод надійний і 
ефективний, але водії його ви-
користовують без захоплення: 
страх подерти скло завжди 
присутній, і, щоправда, це під-
тверджується з часом. Китайці 
пропонують шкребок з підігрі-
вом від USB, де зусилля тиску 
на скло не потрібно, і тому його 
назвали жіночим варіантом. 
Ризику при користуванні цим 
обладнанням ніякого немає, 
бо елемент нагріву скла не 
торкається. У моделях із дис-
танційним прогрівом це питання 
вирішується автоматично з про-
грівом двигуна.

Дуже нерозумне рішення 
обливати скло підігрітою водою. 
Шок для скла – «подарунок» 
у вигляді тріщин гарантовано. 
Можна використати незамер-
зайки для змочування скла, 
але з̀ являться нові малюнки, 
які теж заважають його якісній 
прозорості.

Будьте уважні, починаючи 
обігрів авто: перевірте, чи не 
ввімкнені щітки очистки скла, 
бо вони можуть бути примерз-
лі, і тоді запобіжник захистить 
їх і вийде з ладу. Не вмикайте 
склоочисники при появі пер-
ших ознак розтавання льоду, 
бо будуть пошкоджені гумові 
частини склоочисників при терті 
із шершавими залишками льоду.

Не лінуйтесь і очищуйте скло 
вручну, а автомобільні можли-
вості нехай вам допоможуть.

Куточок водія
Леонід  
ГРОМIК,
завідувач другого 
відділення 
Житомирського 
професійного 
політехнічного 
ліцею

У шапках і куртках: у Житомирському 
драмтеатрі вимушені проводити 
вистави у холодній залі

Марія Кравчук, Руслан 
Мороз

Протягом новорічних свят 
Житомирський музично-драма-
тичний театр імені Івана Кочерги 
проводив вистави для дітей у хо-
лодному приміщенні.

У  соц іа льн и х  мер ежа х 
з’явилися дописи від батьків, які 
розповідають про чудову гру акто-
рів та феєричні казкові вистави в 
абсолютно холодному залі Жито-
мирського музично-драматичного 
театру.

Так, одна із дописувачок соці-
альної мережі «Фейсбук» повідо-
мляє: «6 січня з дитиною побувала 
у нашому драматичному театрі 
на чудовій виставі "Аннабель та 
Чудовисько". Дуже сподобалася 
постановка та гра акторів. Але 
вже не могла дочекатися, коли 
закінчиться вистава, бо сильно 
замерзли ноги. Діти та дорослі 
сиділи всі одягнені! Після вистави 
кілька дітей захворіли, в них під-
нялася температура».

На фото, зроблених під час ви-
стави 8 січня, можна побачити, 
що температура у фойє складає 
+ 12 град. С, під час вистави у гля-
дацькій залі +13 град. С. Діти у залі 
одягнуті в шапки, дорослі також 
мерзнуть. Залишається тільки ди-
вуватися, як актори, яких потоком 
холодного повітря майже здувало 
зі сцени, робили вигляд, що цей 
«теплий французький літній ві-
тер» – задумка режисера.

Згідно з державними бу-
дівельними нормами В.2.5-
67:2013 «Опалення, вентиляція 
та кондиціонування», темпера-
тура у приміщенні типу театру 
повинна бути від +18 до +25 
градусів. Про це журналістам 
«20 хвилин» розповіли у Го-
ловному управлінні Держпрод-
споживслужби в Житомирській 
області.

«Окремо для дітей чи дорослих 
не поділяється, та і взагалі для за-
кладів культури немає санітарних 
правил, усі ці нормативи перед-
бачені будівельними нормами. 
У ДБН прописані допустимі та 
оптимальні температурні нор-
мативи в різних закладах. При-

рівнявши, отримуємо цифру +22 
град. С +-3, тобто від +18 до +25», 
– розповіли в управлінні.

Варто нагадати, що під час 
підготовки до останньої у 2021-му 
році сесії обласної ради, на якій 
був проголосований бюджет об-
ласті, представники департаменту 

економіки ЖОДА повідомили, що 
в цьому році на потреби галузі 
культури виділено вдвічі більше 
коштів, ніж у 2021 році. 

Після отримання відповідей 
на запити ми з’ясували, що май-
же всі заклади культури Жито-
мирської обласної ради у 2022 
році отримують менше фінансу-
вання, ніж у попередній рік. Крім 
того, заклади культури області не 
отримали обіцяної допомоги від 
держави після збільшення ціни 
на газ. Внаслідок цього коштів на 
опалення немає. Як і на зарплати 
в театрах. 

Так, згідно з бюджетом 2021 
року фінансування обласних те-
атрів по зарплаті передбачалося 
тільки на 10-11 місяців. У 2022 
році фінансування як муздрам-
театру, так і обласного театру 
ляльок передбачено в межах 9-10 
місяців. Отже, вже зараз зрозу-
міло, що в певний час колективи 
театрів відправлять на «простій». 
Чи вдасться потім зібрати творчі 
трупи театрів, нікому не цікаво. 
До речі, на сьогодні в обласних 
театрах також є затримка із ви-
платою зарплати.

У Житомирі працівники водоканалу знайшли  
дерев’яний трубопровід початку ХХ століття

Знахідка у хорошому стані. 

Про це «Житомирводоканал» повідомив 
на своїй сторінці у Фейсбуці.

Дерев’яний трубопровід протяжністю орі-
єнтовно 300 м датується початком ХХ століття, 
і, незважаючи на поважний вік, каналізаційна 
мережа має доволі хороший стан. Секрет такої 
довголітньої служби – відсутність контакту з 
повітрям, що дозволило дереву добре зберег-
тися під водою. 

«Це частина каналізаційної труби, яка, оче-
видно, належала до інфраструктури колишнього 

пивзаводу Давида Юфи. Такі каналізаційні труби 
робили з твердих порід дерева. Її значний діа-
метр свідчить про промислове призначення. Для 
побутових потреб власників приватних садиб 
каналізаційні труби робили меншого діаметру, 
але теж із дерева (друга половина 19-початок 20 
століття)», – прокоментував житомирський 
краєзнавець Геннадій Махорін. 

Комунальники кажуть, що це не перша 
така знахідка. 4 роки тому уже працівники 
натрапили на такий артефакт, ліквідовуючи 
наслідки каналізаційного затору на вул. Фе-
щенка-Чопівського.
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Більше шести вагонів дубо-
вої лісопродукції незакон-
ного походження вивезли із 
Житомирщини 

Розкрадання лісу з квітня по 
жовтень 2020 року налагодив 
депутат, директор сільськогос-
подарського кооперативу, який 
займається лісозаготівлею та 
лісопильним виробництвом. 
Для цього він створив та очо-
лив злочинне угруповання, 
залучивши двох своїх знайо-
мих. Кожний виконував свою 
функцію: один на власному ав-
томобілі постачав необліковану 
деревину до пилорами, влас-
ник якої – депутат – керував 
виготовленням лісоматеріалів, 
третій співучасник підробляв 
документи про законність по-
ходження пиломатеріалів та за-
безпечував митне оформлення.

Організованою групою 
відправлено із Житомирщи-
ни за кордон понад 6 вагонів 
дубової лісопродукції (майже 
550 м3) вартістю майже 1,5 млн 
грн. 

Викрито незаконні обо-
рудки з лісом Управлінням СБ 
України в області спільно з об-
ласною прокуратурою.

Майже 100 тис. грн щоден-
ної виручки – у Житомирі 
судитимуть організовану 
групу за незаконний граль-
ний бізнес.

Управління СБ України в 
області проводило досудове 
розслідування.

Слідством установлено, 
що протиправним бізнесом з 
грудня 2020 по березень 2021 
роки займалася організована 
злочинна група у складі п’яти 
осіб, 37-48 років. Гральний 
заклад ділки облаштували в 
орендованому приміщенні, що 
на проспекті Миру у Житомирі. 
До закладу пропускали пере-
вірених клієнтів за дзвінком, 
яким надавали доступ до 
азартних ігор в інтернеті лише 
після сплати грошової ставки, 
хоча виграш залежав від уда-
чі, а не знань чи майстерності 
гравця.

Під час обшуку із грального 
закладу вилучено майже 90 
тис. грн та понад 50 одиниць 
комп’ютерної техніки, яку ви-
користовували для незаконної 
діяльності. На вилучені кошти 
та майно, з метою збереження 
речових доказів та забезпе-
чення подальшої конфіскації, 
накладено арешт.

На сторожі безпеки

СЛУЖБА 
БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ

У Житомирі зі скандалом все-таки 
обрали директора ліцею № 25

Руслан Мороз

Конкурсна комісія 
14 січня повідомила, що 
переможцем конкурсу 
на посаду директора 
ліцею № 25 став Іван 
Денисюк.

Перебіг подій з обрання но-
вого директора був досить дра-
матичний. Ще до Нового року в 
самому ліцеї проходила зустріч 
кандидатів з батьками та педаго-
гічним колективом. Під час цього 
стало зрозуміло, що ситуація буде 
певним чином загострюватися. 
Ще більше ситуацію підігріли 
події 24 грудня 2021 року на сесії 
Житомирської міської ради, коли 
голова фракції ОПЗЖ, депутат 
Наталія Леонченко заявила, що 
у секретаря міської ради Віктора 
Клімінського, який очолює ко-
місію, що визначає переможця 
конкурсу на посаду директора 
Житомирського ліцею № 25, 
можливий конфлікт інтересів, 
а 30 грудня 2021 року, коли мав 
відбутися черговий етап конкур-
су на посаду директора ліцею, 
засідання не відбулося, адже не 
було кворуму. Члени комісії не 
з’явилися на засідання.

12 січня 2022 року під час про-
ведення другого туру конкурсу 
перед міською радою у Житомирі 
пройшов мітинг батьків учнів та 
викладачів ліцею № 25. Перед 
адмінбудівлями міської ради та 
обласної державної адміністрації 
протестувальники розгорнули 
плакати з написами «Ми за прав-
ду і справедливість», «Політичні 
ігри поза освітою» і «Ліцей № 25 
за чесний і прозорий конкурс». 

Після того, як конкурсна 
комісія не змогла зібрати кво-
рум, митінгувальники пішли 
до Житомирської ОДА, але всі 

відповідальні працівники були 
на урочистих заходах з нагоди 
Дня народження С. П. Корольо-
ва. Після невеликого мітингу та 
суперечок з представниками ОДА 
відсутні члени комісії все ж при-
йшли, і кворум був зібраний.

Але знову перед запланова-
ним засіданням комісії, котра 
мала провести другий етап 
конкурсу на посаду директора 
ліцею, з’ясувалося, що відсутні 

представники юридичного де-
партаменту міської ради, через 
що члени комісії довго не могли 
прийняти рішення, яке б, на їхню 
думку, не суперечило законодав-
ству. До того ж присутні члени 
комісії по-різному тлумачили 
чинні положення законодавства, 
що призвело до ще більшого за-
тягування конкурсу. Всі присутні 
висловилися за те, щоб врешті-
решт директор був обраний.

Перед початком засідання 
члени комісії заслухали дві скар-
ги: від кандидатки Л. Чередні-
ченко і від ГО «Освіта в законне 
русло». Під час засідання комісії 
Лідія Чередніченко заявила, що 
їй не надають доступу до за-
вдань, які вона проходила під 
час конкурсу. Представниця де-
партаменту освіти наголосила, 
що ознайомитися з цими матері-
алами можна лише на конкурс-
ній комісії. Проте члени комісії 
кандидатці у цьому відмовили.

Під час розгляду скарг до 
зали, де проходило засідання 
комісії, зайшли з плакатами 
представники педагогічно-
го колективу ліцею № 25 та 
батьківського колективу із 
заявою, що вони наполяга-
ють не затягувати конкурс та 
справедливо й відкрито його 
провести. Після того протесту-
вальники знов вийшли в фойє 
міської ради.

Після проведення конкурсу 
були оголошені результати. Най-
більшу кількість балів отримав 
Іван Денисюк, який і став пере-
можцем конкурсу на посаду ди-
ректора ліцею № 25.
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Протези, ортопедичне взуття, навчання у школі самоврядування: 
які муніципальні програми діють у Житомирі

Марія Кравчук

Для жителів Житомира 
працюють муніципальні про-
грами, якими можна скориста-
тись та зекономити.

Якщо ви – житомирянин, то маєте мож-
ливість користуватися привілеями цього 
статусу. Мова йде про муніципальні про-
грами, що діють у нашому місті. 

Послуги няні
Послугу з надання догляду за дитиною ві-

ком до трьох років під назвою «муніципальна 
няня» запровадили з 1 січня 2019 року. Станом 
на сьогодні послугою скористалося 56 жителів 
Житомирської територіальної громади.

Згідно із затвердженим Кабміном по-
рядком, батьки дітей віком до трьох років 

мають право офіційно найняти для них 
няню, а держава щомісяця компенсуватиме 
виплати за її роботу.

Право на відшкодування вартості муні-
ципальної няні мають, зокрема, громадяни 
України, а також іноземці без громадянства, 
які є батьками (усиновлювачами) або опіку-
нами дитини віком до трьох років..

Компенсація за послуги няні – фіксована 
та відповідає розмірові прожиткового міні-
муму на дітей до шести років, встановленого 
на 1 січня того року, в якому вони будуть 
використані. Станом на 2022 рік, згідно з 
держбюджетом, це 2100 грн.

Водночас уряд повідомляє, що послу-
гу няні у 2022 році надаватимуть лише 
тим групам населення, які потребують 
допомоги у догляді за дітьми найбільше.

Як уточнюється, йдеться про:
• сім’ї з дитиною до трьох років з інва-
лідністю;

• сім’ї з малюком до трьох років, який 
має тяжкі захворювання, – йдеться про 
важкі перинатальні ураження нервової 
системи, тяжкі вроджені вади розвитку, 
рідкісні орфанні захворювання, онколо-
гічні, онкогематологічні захворювання, 
дитячий церебральний параліч, тяжкі 
психічні розлади, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гострі захворювання 
нирок IV ступеня;

• сім’ї з дитиною до трьох років, що отри-
мала тяжку травму, якій необхідна тран-
сплантація органу, паліативна допомога 
(при невстановленій інвалідності);

• сім’ї, де двоє та більше дітей до трьох 
років;

• сім’ї з дитиною до трьох років, де один 
із батьків або опікунів – особа з інва-
лідністю І чи ІІ групи.

Завдяки таким змінам послуга «муніци-
пальна няня» надаватиметься фактично і в 
повному обсязі, а державні кошти будуть 
справедливо спрямовані саме на ті групи 
населення, які потребують допомоги у до-
гляді за дітьми.

Для отримання компенсації необхідно 
укласти договір із муніципальною нянею.

Протези, ортези та ортопедичне взуття
У Житомирі функціонує підприємство, 

яке допомагає учасникам антитерористичної 
операції після втрати кінцівок або проблем 
з ними повертатися до повноцінного життя. 
Це Житомирське державне експерименталь-
не протезно-ортопедичне підприємство.

Його історія почалася ще з 1944 року, 
проте на сьогодні воно залишається одним з 
кращих у галузі та має висококваліфікованих 
спеціалістів.

Учасники АТО мають можливість без-
коштовно отримати протези, ортези та ор-
топедичне взуття. Максимальна сума для 
протезу, яку відшкодовує держава, становить 
270 тис. грн. Крім того, пацієнти перебу-
вають під постійним наглядом фахівців, 
отримують технічний супровід, консульта-
тивну допомогу з експлуатації протеза та 
реабілітаційних заходів, навіть якщо учасник 
АТО протезування проходив за кордоном.

Технічний засіб реабілітації
Технічні та інші засоби реабілітації, при-

значені для безоплатного забезпечення осіб 
з інвалідністю, дітей з інвалідністю коштом 
державного бюджету, виготовляються, по-
стачаються і ремонтуються підприємствами, 
які відповідають кваліфікаційним вимогам. 

Існує перелік засобів, які може отримати 
житомирянин з інвалідністю безкоштовно:

• протезно-ортопедичні вироби, в тому 
числі ортопедичне взуття;

• спеціальні засоби для самообслугову-
вання та догляду;

• засоби для пересування;
• допоміжні засоби для особистої рухо-
мості, переміщення та підйому;

• меблі та оснащення;
• спеціальні засоби для орієнтування, спіл-
кування та обміну інформацією.

Із січня 2022 року були внесені певні 
нововведення: відтепер особа з інвалід-
ністю, не виходячи з дому, має можли-
вість подати документи, необхідні для 
взяття на облік та забезпечення техніч-
ними та іншими засобами реабілітації 
через електронний кабінет особи з ін-
валідністю в банку даних. Сервіс має 
назву «Електронний кабінет особи з 
інвалідністю».

Школа місцевого самоврядування
Освітня муніципальна молодіжна про-

грама «Школа місцевого самоврядування» діє 
у Житомирі з 2001 року. Метою програми 
є залучення молоді до процесу прийняття 
рішень на місцевому рівні. Діяльність школи 
спрямована на підвищення рівня активності 
молоді у громадському житті міста, форму-
вання дієвої молодіжної політики та надання 
можливості талановитій молоді реалізувати 
себе, у тому числі і у ролі спеціаліста ви-
конавчих органів.

Програма школи – це цикл теоретичних 
та практичних занять для молодих людей з 
елементами інформативного обсягу, необ-
хідного для подальшого формування своєї 
кар’єри в усіх сферах суспільного життя.

Записатися на курс має можливість ко-
жен охочий.

У Житомирі відкрили виставку до 140-річчя  
з дня народження Івана Огієнка

Людмила Лобачова

У Житомирському обласному літе-
ратурному музеї відкрили виставку до 
140-річчя з дня народження Івана Огієнка, 
митрополита Іларіона, відомого вченого, 
педагога, державного, громадського, цер-
ковного, культурного діяча, нашого зем-
ляка. Основний акцент – показати Івана 
Огієнка саме як літератора. 

На виставці представлено інформаційні стенди про його 
життя та творчість. Справжніми історичними раритетами 
є книги вченого 1918 року «Українська граматика. Частина 
перша. Основи українського правопису» та «Граматика 
української мови О. Павловського 1818 р.». Також цікавою 
для відвідувачів буде література, передана до музею у 1993 
році Канадським Товариством Розбудови України. Зокрема: 
Митрополит Іларіон «Старець Паїсій Величковський (іс-
торична літературно-богословська монографія», 1975 рік; 
Митрополит Іларіон «Слово про Ігорів похід», пам’ятка 
української літератури ХІІ віку, 1949 рік; Митрополит Іларіон 
«Українська культура і наша церква. Ідеологія української 
православної церкви. Життєпис», 1991 рік, а також підбірка 
журналів «Віра і культура» за 1950-1960-і роки.

Виставку відкрила в. о. директора Світлана Гресь по-
езією Івана Огієнка «Найбільша перемога», показавши 
присутнім, яким проникливим поетом він був, його 
внутрішню силу та духовний світ. 

Згадали Огієнка і як члена «Просвіти». Зокрема Свя-
тослав Васильчук, голова Житомирського обласного 
об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. 
Т. Шевченка, зазначив: «Дуже прикро, що нині в Україні 
мало звертають увагу на видання літературної спадщини, 
залишеної нащадкам Огієнком. Так не повинно бути щодо 
імені такого видатного діяча науки та релігієзнавства. Мало 
знати віхи біографії Івана Огієнка, нам необхідно сьогодні 
звернути увагу на те, чого він вчив. Адже у нього українська 
мова, українська історія, українська держава, українська 
незалежна церква – понад усе. І все життя він працював для 
цього. Саме тому Іван Огієнко актуальний нині, як ніколи». 

Огієнка по праву називають Великим українцем, у 
його творчому доробку більше 1800 праць з питань мови, 
культури, друкарства та історії церкви.

«Він – невивчена постать, яку ще потрібно досліджувати. 
Завдячую літературному музею за виставку унікальних 
матеріалів і документів. Думаю, що вони стануть у нагоді 
студентам, науковцям та письменникам при вивченні 
огієнківської спадщини. Згадаймо, що він 42 роки працював 
над перекладом Біблії. Ми вже маємо можливість звертатися 
до Бога українською мовою. Тому давайте разом популяризу-
вати його життя і творчість. 2022-й оголошено роком Івана 
Огієнка на Житомирщині, буде проведено багато заходів. На 
базі нашого коледжу засідає комітет з присудження премії 
імені Івана Огієнка. Прийом документів вже розпочато і 
триватиме до 15 лютого. Традиційно у березні відбувається 
засідання комітету з визначення лавреатів у п'яти номіна-
ціях: література, освіта, наука, мистецтво і громадсько-ре-
лігійна діяльність», – розповіла Наталія Хом’як, заступниця 
директора з навчальної роботи Житомирського фахового 
коледжу культури і мистецтв ім. І. Огієнка.

На відкриття виставки завітали письменники, бібліо-
текарі, викладачі та студенти. Гості отримали в подарунок 
книгу Івана Огієнка «Моє життя», випущену літературним 
музеєм до 120-річчя Огієнка. Після вітальних слів провід-
на наукова співробітниця Надія Маслова провела гостям 
екскурсію. З музичним вітанням виступив Олександр 
Юзвячик, студент першого курсу Житомирського фахового 
музичного коледжу ім. С. Косенка. 
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• Вбивство у виправній 
колонії – Житомирська об-
ласна прокуратура розпо-
чала кримінальне прова-
дження стосовно посадовців 
установи.

• У передріздвяну ніч за-
душив дядька за знущання 
над бабусею – 19-річного 
хлопця за підозрою у вбив-
стві помістили під варту.

• На газу нагрів руки 
майже на 5,5 млн грн – 
прокуратура Житомирщи-
ни скерувала до суду об-
винувальний акт стосовно 
колишнього начальника 
газонаповнювальної станції.

Колишній начальник газо-
наповнювальної станції при-
ватного підприємства, що 
розташована на околиці Жи-
томира та є зберігачем газу, 
систематично надавав вказівки 
підлеглим працівникам щодо 
відвантаження скрапленого 
газу нібито іншим товариствам.

• Директор однієї з філій 
держпідприємства причет-
ний до вибуття з держвлас-
ності майже 1000 га землі – 
прокуратура Житомирщини 
скерувала обвинувальний 
акт до суду.

• Заробив на футболі 
понад 1,5 млн грн бюджет-
них коштів – прокуратура 
Житомирщини повідомила 
про підозру приватному під-
приємцю.

• Помстився за доньку 
– житомирянину, який ка-
менем розбив лобове скло 
патрульного автомобіля, по-
відомлено про підозру.

• Бюджет селищної ради 
поповниться на 125 тис. грн: 
прокуратура Житомирщини 
стягнула з газопостачальни-
ка кошти за непоставлений 
природний газ.

• Канабіс ув’язненим 
постачав інспектор сектору 
безпеки установи виконання 
покарань – у Житомирі ви-
крили і затримали наркоди-
лера-правоохоронця.

• Житомирщина: за фак-
том незаконної порубки 
майже півтори сотні дерев 
прокуратура розпочала кри-
мінальне провадження.

• Збут алкогольного 
фальсифікату зробили сі-
мейним бізнесом: судити-
муть сина з батьком та по-
дружжя.

37-річний бердичівський 
підприємець організував зло-
чинне угруповання, до якого 
залучив свого батька та зна-
йоме подружжя.

Співучасники систематич-
но закуповували оптові партії 
сумнівної якості спиртовмісних 
сумішей, фальсифікованих під 
горілку міцністю 31%, та збу-
вали її місцевим жителям за 
ціною 400 грн за 10 л.

На варті закону

ПРОКУРАТУРА 
УКРАЇНИ

У Житомирі змінили систему запису 
до лікарів, містом ходять чутки 
про маніяка: теми, які житомиряни 
обговорювали у мережі Facebook за тиждень

Анна Сергієнко

Нові правила запису 
до лікаря та маніяк, що 
орудує у Житомирі, 
– такі теми житоми-
ряни обговорювали 
найактивніше у мере-
жі Facebook протягом 
минулого тижня.

У Житомирі змінили 
систему запису до лікаря

До кінця січня у Житомирі 
запрацює нова система електро-
нного запису до лікаря, яка за-
мінить «Поліклініку без черг».

Створено сайт likar.zt.ua, на 
якому можна буде записатися на 
прийом до сімейного лікаря або 
вузькопрофільного спеціаліста. 
Зміни пов'язані із запроваджен-
ням електронного документоо-
бігу, зокрема електронних на-
правлень.

Головна відмінність від ста-
рої системи – авторизація через 
електронну пошту, яка стане 
обов’язковою для пацієнтів, які 
хочуть записатися до вузькопро-
фільного спеціаліста. Для тих, 
хто хоче записатися до сімейного 
лікаря, наявність електронної по-
шти не обов’язкова.

Щоб записатися, вам 
необхідно:
• Перейти на сайт likar.

zt.ua, обрати з переліку 
заклад та необхідне від-
ділення.

• Далі обрати лікаря з віль-
ними годинами прийо-
му. Обрати час прийому 
і натиснути ОК.

• Потім потрібно уважно 
заповнити необхідні 
поля і зберегти.

Підтвердження запису 
до лікаря відбувається 
через перехід по по-
силанню з листа, який 
прийде вам на елек-
тронну скриньку.

Житомиряни активно ко-
ментували та поширювали 
новину.

«Дійсно мудре рішення. Для 
літніх та самотніх людей, тих, 
що найчастіше звертаються до лі-
каря. А наявність в них електро-
нної пошти – то дрібниця. Чим 
дальше – тим більше корисних 
законів для народу. Жити ста-

ло краще, жити стало веселіш», 
– говорить із сарказмом Таня 
Шевченко.

«Якось записувалася через 
сервіс "Поліклініка без черг". Я 
ж наче розумна жінка, з’ясувала 
що і до чого, все одно система не 
працювала, 10 разів телефонували, 
і я підтверджувала – все марно. А 
що говорити про старше поколін-
ня», – коментує Ольга Ткаченко.

«Це все робиться для того, 
щоб пенсіонери швидше пови-
мирали і менше людей ходили 
до лікарів. Додому на виклики 
не ходять, записати теж приду-
мають Бог знає що, а до вузького 
спеціаліста можна потрапити 
через рік і то, якщо хтось запише. 
Дурдом!» – обурюється Наталия 
Игнатенко.

«По запису i все одно сидиш пiд 
кабiнетом в черзі, не по часу», – 
написала Ольга Дорощук.

«Ой, да скажите проще: с 
электронной системой меньше 
придет больных, у одних интер-
нета нет, у других мозгов войти 
в этот кабинет. Больше умрет, 
меньше проблем! Все спишут на 
коронавирус, так проще», – на-
писала Галя Матюшина.

«Всё разваляйте, пусть люди 
живут только в городах, а в сёлах 
пусть лечатся по телефону, рожа-
ют по пути в роддом и аппендикс 
удаляют по вайберу», – запропо-
нувала Ольга Печерская.

«Все для людей, а що робити 
пенсіонерам, які в цьому нічого не 
розуміють і тижнями не можуть 
потрапити на прийом. Помира-
ти? Так би і написали, буде чесні-
ше», – зауважила Лариса Лариса.

«Все робиться, щоб менше за-
писувалися до лікаря. У пенсіонерів 
є електронна?» – каже Людмила 
Сухорукова .

У Житомирі орудує  
маніяк?

Житомиром ширяться чутки 
про маніяка, який полює на жі-
нок. Про це на своїй сторінці у 
Facebook написав голова однієї з 
житомирських громадських ор-
ганізацій.

«За останні тижні зникла ве-
лика кількість людей, переважно 
жіночої статі... У Житомирській 
області з’явився психічно хворий 
маніяк... Дякую за поширення!» – 
йдеться у повідомленні.

Особливо вражають такі чутки 
на тлі випадків зникнення безві-
сти, які дійсно мали місце остан-
нім часом. Житомирське районне 
управління поліції заспокоює 
житомирян: чутки безпідставні.

«Офіційно інформуємо, що з 
початку року до Житомирсько-
го райуправління надійшло 10 
повідомлень про безвісне зник-
нення людей, місце перебування 
переважної більшості з них уже 
встановлено. Водночас зверта-
ємо увагу, що кількість зниклих 
громадян не збільшилась порів-
няно з іншими періодами. Тому 
твердження про будь-яку загро-

зу від маніяка або інші проти-
правні дії ґрунтуються лише 
на припущеннях автора поста 
і, на нашу думку, спрямовані на 
створення панічних настроїв у 
суспільстві. Просимо не поши-
рювати недостовірної інфор-
мації і усі подібні повідомлення 
піддавати критичній оцінці та 
перевіряти через офіційні дже-
рела», – йдеться у повідомленні 
працівників поліції.

Житомиряни виявились вкрай 
стурбовані такою статистикою, 
хоча існує закономірність – під 
час свят люди дійсно частіше 
зникають.

«Щось багато людей зникло за 
останні 30 днів», – коментує Elena 
Gnatyuk.

«Але ж це правда, що багато 
зниклих! Слідкую за новинами. І 
ці люди справді зникли/знайшли 

померлих. Житомир – невелике 
місто, зазвичай через знайомих під-
тверджуються новини», – говорить 
Olya.

«Вот ещё один повод девчонкам 
ходить на уроки самообороны, лиш-
ним не будет», – пише користувач 
з ніком Ракета.

«Маньяк жертву выбирает в 
людных местах. если что. Там он 
менее заметен и ассортимент 
жертв больше. Об этом уже давно 
говорилось в различных програм-
мах. А вот безлюдные места – это 
место, где ему удобней напасть», 
– зауважив спеціаліст, судячи з 
усього, з маніачних справ EVGENY 
EVGENY.

«Чому чутки й недостовір-
ність інформації? Коли на знайо-
му напали і душили посеред білого 
дня. Я вірю», – пише Aleksandra 
Aleksandra, що довіряє чуткам 
про маніяка.

«Якщо все спокійно, то чому по-
шуки зниклих людей організовують 
волонтери, а не поліція, яка б мала 
шукати людей. Тому вірити інфор-
мації, що все спокійно, не варто», 
– зазначає Ірина Ткачук.

«Все рівно бентежать щоденні 
повідомлення про чиєсь зникнення», 
– написала Svetlana Svetlana.
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Обмеження волі і грошова 
компенсація: покарання для 
сусіда за напад

Ще у квітні 2019 року у 
пані Марини стався конфлікт 
із сусідом, з яким вона має 
суміжну земельну ділянку. Її 
земельна ділянка не огоро-
джена, і на подвір`ї між сусі-
дами виникла сварка, оскільки 
пані Марина вважала, що пан 
Володимир отруїв її курей, 
коли хімікатами обробляв тра-
ву на своєму подвір’ї.

Поліція порушила криміналь-
не провадження, тому що су-
сід в ході сварки наніс Марині 
дерев`яною битою декілька уда-
рів у різні частини тіла після того, 
як його брат штовхнув її і вона 
впала на землю. Удари були на-
несені по тулубу, руці та сідницях. 
Дії сусіда були кваліфіковані за 
частиною 2 статті 125 Криміналь-
ного кодексу України – умисне 
легке тілесне ушкодження, що 
спричинило короткочасний роз-
лад здоров’я або незначну втрату 
працездатності.

Потерпіла пані Марина бажа-
ла заявити цивільний позов про 
відшкодування матеріальної та 
моральної шкоди, завданої вчи-
ненням кримінального правопо-
рушення, та покарати кривдника. 
Жінка звернулася до Новоград-
Волинського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги.

Для захисту прав її інтересів у 
суді було призначено адвокатку 
Ольгу Нагорнюк, яка співпрацює з 
системою БПД. Адвокатка склала 
цивільний позов, в якому про-
сила відшкодувати моральну та 
матеріальну шкоду на суму понад 
50,6 тис. грн.

Справа тягнулася понад два 
роки, і тільки нещодавно суд 
першої інстанції визнав пана Во-
лодимира винним  у вчиненні 
злочину, що йому інкримінувався, 
та призначив покарання у виді 1 
року обмеження волі з іспитовим 
строком тривалістю 1 рік.

Також суд вирішив цивільний 
позов потерпілої задовольнити 
частково і стягнути на її користь 
з пана Володимира 659 гривень 
95 копійок матеріальної шкоди та 
10 тис. гривень моральної шкоди.

Коментує адвокатка Ольга 
Нагорнюк:

– Але на цьому пригоди по-
терпілої не завершилися, і вона 
мусила знову звертатися до сис-
теми БПД для здійснення пред-
ставництва вже в апеляційній 
інстанції. Оскільки підсудний ви-
знав свою вину лише частково та 
розкаявся у скоєному, а цивіль-
ний позов визнав тільки в час-
тині заподіяння ним матеріальної 
шкоди. Суд апеляційної інстанції, 
вивчивши матеріали справи та 
заслухавши учасників процесу, 
дійшов висновку, що апеляційна 
скарга не підлягає задоволенню.

Правова допомогаПоліція не знайшла порушень:  
лікарів онкодиспансеру, раніше відсторонених 
за зловживання, допустили до роботи

Руслан Мороз

За інформацією з Житомир-
ського обласного онкологічного 
диспансеру, лікарів, яких раніше 
викрили на перепродажу безко-
штовних ліків для онкохворих, 
знов допустили до роботи.

За словами очільника онкодиспансеру, під-
став для відсторонення більше немає. Минуло 
два місяця з моменту відкриття кримінального 
провадження, але нікому не було пред’явлено 
обвинувачення. Отже, винних слідство не зна-
йшло. 

Раніше ми вже повідомляли, що за інсай-
дерською інформацією з правоохоронних ор-
ганів, на засадах повної анонімності, прізвища 
фігурантів цієї справи – Сергія Гринчука і 
Олександра Заруцького – нібито дійсно під-
тверджуються. Офіційного спростування вка-
заної інформації після оприлюднення прізвищ 
так і не сталося. 

Але саме тоді, у вересні 2021 року, чи не всі 
ЗМІ повідомляли про те, що слідчі поліції за 
участі співробітників УСБУ та під процесу-
альним керівництвом Житомирської обласної 
прокуратури 24 вересня провели обшуки у 
службових кабінетах одного з лікувальних 
закладів Житомира та низці аптечних пунктів. 

«За наявною інформацією, організував 
протиправну діяльність завідувач одно-
го 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 отри-
мували від держави на кожного хворого. 
Медики-шахраї списували отримані ліки 
і продавали їх приватним аптекам за пів 
ціни. Препарати збували у декількох об-
ласних центрах. Схема діяла щонайменше 
упродовж останніх пів року», – повідомили 
у пресцентрі СБ України у Житомирській об-
ласті. 

За наявною інформацією, така схема за-
безпечувала дохід її організаторам у розмірі 
близько пів мільйона гривень. 

«Цього ж дня з автомобіля одного з учас-
ників злочинної схеми було вилучено готівку у 
майже пів мільйона гривень та чергову партію 
ліків (50 упаковок вартісного протипухлинного 
препарату)», – повідомляв відділ комунікації 
поліції Житомирської області. 

Тоді у пресслужбі прокуратури Житомир-
ської області повідомили, що проводяться 
слідчі дії, спрямовані на з’ясування усіх об-
ставин справи та причетність фігурантів до 
вчинення інших аналогічних злочинів. 

Досудове розслідування у кримінально-
му провадженні за ознаками кримінального 
правпорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 
КК України, за процесуального керівництва 
Житомирської обласної прокуратури, прово-
дило Головне управління Нацполіції в області, 
оперативний супровід здійснювало Управління 
служби безпеки в області.

Додатково скандал виник під час відвід-
ування Житомира співголовою партії ОПЗЖ 
Юрієм Бойком і керівником обласного осеред-
ку Юрієм Павленком. Саме тоді було оприлюд-

нено гучну заяву про те, що вони виключають 
С. Гринчука з партії. Про це стало відомо 28 
вересня під час візиту. 

«Він – не член партії. У партії є відповідне 
рішення. Фракція збереться сьогодні – завтра, і 
рішення ухвалить. Позицію щодо цього депу-
тата ви знаєте, я її публічно оголошував», – ска-
зав голова Житомирської обласної організації 
«Опозиційна платформа – ЗА ЖИТТЯ» Юрій 
Павленко. Це також підтвердив тоді співголова 
політичної партії «Опозиційна платформа – 
ЗА ЖИТТЯ» Юрій Бойко, який заявив, що з 
партії Сергія Гринчука виключать, коли почне 
діяти імперативний мандат. «Є таке поняття 
як імперативний мандат. Він наступає через 
рік після завершення місцевих виборів органів 
влади. 26 жовтня були місцеві вибори. У жовтні 
закінчується рік, і ми виключимо цю людину 
з депутатів. З фракції відразу ж, а з партії, 

коли наступить у жовтні дія імперативного 
мандату», – сказав Юрій Бойко. 

Наше видання неодноразово повідомляло 
про скандал з підробними ліками, які реалі-
зовувалися в Житомирському онкодиспансері 
через лікарів-хіміотерапевтів. Тоді до нашої 
редакції звернулася група житомирян, які хво-
ріють на онкологічні захворювання. Питання 
було тільки одне: лікарі постійно пропонують, 
а краще сказати, примушують хворих на онко-
логію купувати в них нібито сертифіковані ліки 
зі знижками. Але потім хворим ставало гірше, 
хоча повинно було спостерігатися покращення 
стану. Причому у хворих не спостерігалось 
характерних ознак після проведення терапії 
цими препаратами. Це було зафіксовано одразу 
кількома незалежними фахівцями. 

На сторінках нашого видання вийшов 
досить змістовний матеріал, але на наше 
звернення в ГУ Нацполіції відповіли, що не 
знайшли підтвердження викладених фактів, 
хоча всю інформацію було до них доведено. 
Навіть було передано фото- і відеофіксацію 
передачі контрафактних ліків.

Сам Сергій Гринчук, лікар-хіміотерапевт 
Житомирського обласного онкологічного дис-
пансеру, часто виставляв фото в соціальних 
мережах з місць, де відпочивав за кордоном 
на елітних курортах. Фото з відпочинку супро-
воджувалися коментарями на кшталт «гроші 
пахнуть».

І ось стало відомо, що гучна справа закін-
чилася нічим – лікарів, яких вже неодноразово 
звинувачували у зловживаннях, знову допусти-
ли до роботи. Обіцянки лідерів партії ОПЗЖ 
виключити фігуранта справи з лав партії також 
залишилися тільки обіцянками. 

Питання полягає тільки в тому, що в 
цьому разі робити хворим на онкологію, 
на кого сподіватися. Але ні поліцію, ні 
політиків це не цікавить.

На фото з фейсбуку скріни зі сторінки  
Сергія Гринчука та під час візиту Юрія Бойка  

до Житомира
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Куди телефонувати у Житомирі,  
якщо щось сталося 

Анна Сергієнко

Що робити, якщо раптом 
стало погано, десь виникла по-
жежа, зникло світло, прорвало 
каналізацію, не працює світ-
лофор чи виникла якась інша 
аварійна ситуація? Телефону-
вати до відповідних служб. 

«20 хвилин Житомир» зробили для вас 
добірку з корисними телефонами у Жи-
томирі, які зекономлять у разі критичної 
ситуації ваші час і нерви. 

Якщо ви не знаєте, куди 
звернутися щодо ситуації, яка 
виникла у Житомирі, можете за-
телефонувати до універсальної 
служби – КП «Міський інфор-
маційний центр» Житомирської 
міської ради. 

Дзвоніть цілодобово 
15-80 або  

(0412) 481-481. 
Сюди містяни звертаються 

здебільшого з комунальними пи-
таннями, але якщо вас цікавить, 
до прикладу, питання медичного 
характеру, перенаправлять. 

Медична допомога
Якщо потрібна екстрена ме-
дична допомога, телефонуйте 
до швидкої – 103. 
Також можна звертатися за такими 

номерами: 
• КП «Лікарня № 1» –  

(0412) 43-85-65.
• КП «Лікарня №2  

ім. В. П. Павлусенка» –  
(0412) 41-61-46; 41-50-73, 067 412-31-35. 

• Обласна клінічна лікарня  
ім. О. Ф. Гербачевського –  
(0412) 43-87-34. 

• Центральна дитяча міська  
лікарня – (0412) 55-17-41; 43-07-26, 
(0412) 55-17-38. 

• Гаряча лінія МОЗ – 0-800-505-201. 
• Урядова гаряча лінія – 15-45. 
• Контакт-центр МОЗ з питань COVID-19 

– 0-800-60-20-19. 

Рятувальники
Якщо потрібна допомога надзвичай-

ників, зокрема у разі пожежі, техногенних 
аварій, для надання допомоги (термінове 
відкривання дверей, зрізання та приби-
рання аварійних дерев, буксирування авто-
мобілів під час складних погодніх умов, 
відкачка води і т. д.), у разі пригоди на воді, 
знищення вибухонебезпечних предметів 
часів минулих війн або іншої нестандартної 
ситуації, 

ТЕЛЕФОНУЙТЕ 101. 

Правоохоронці
Головний телефон для ви-
клику поліції – 102. На нього 
телефонуйте у разі небезпеки. 
У разі конфліктів, хуліганства, сімейної 

сварки, порушення ПДР чи ДТП без потер-
пілих звертайтеся до Управління патрульної 
поліції в Житомирській області – (0412) 
40-78-01; 40-78-02. 

Інші корисні номери: 
• Безкоштовна гаряча лінія Національної 

поліції України – 0-800-50-02-02. 
• Головне управління Національної 

поліції в Житомирській області – (0412) 
40-76-01. 

Домашнє насильство
Якщо ви постраждали від домашнього 

насилля або стали його очевидцем, звер-
тайтеся за телефонами:

• Урядовий контактний центр – 15-47 (з 
мобільного або стаціонарного). 

• Національна гаряча лінія з попе-
редження домашнього насильства –  
116 123 (з мобільного) або 0-800-500-335 
(зі стаціонарного).

• Житомирський міський відділ Наці-
ональної поліції, мобільна бригада з 
протидії домашньому насильству – 102. 

• Денний центр соціально-психологіч-
ної допомоги особам, які постраж-
дали від домашнього насильства та/
або насильства за ознакою статі – (063) 
354-65-20. 

Аварійні служби
Відчули запах газу, знизив-
ся його тиск у помешканні, 
раптово зник газ у вашому 
будинку/квартирі, помітили, 
що в роботу газових мереж 
втручаються сторонні особи, 
стався вибух, пожежа – за-
телефонуйте 104. 

Вас автоматично з’єднають з аварійною 
газовою службою району, в якому ви пере-
буваєте.

• Щодо аварійних ситуацій на водо-
провідних та каналізаційних мережах 
звертайтеся до Житомирводоканалу 
– (0412) 24-08-10; 52-40-15. 

• Якщо не працює світлофор чи ліхтар 
зовнішнього освітлення, вам до Місь-
ксвітла – (0412) 47-36-92. 

• Зламався ліфт – набирайте аварійну 
службу ліфтів – 1586, 0937977828. 

• Якщо аварія на тепломережі, зверніться 
до аварійно-диспечерської  служ-
би Житомиртеплокомуненерго –  
(0412) 47-19-29. 

• Зникла електроенергія чи помітили 
обрив проводу, зверніться до Жито-
мирського РЕМу – (0412) 40-21-50. 



11 Середа, 19 січня 2022WWW.ZT.20MINUT.UA Тема номеру

Врятуються не всі! Фальсифікація  
виконання пожежних вимог у новобудові

Тарас Боросовський

Зведені у 2008 році 14-по-
верхівки на проспекті Миру 
досі не обладнані усіми необ-
хідними пожежними систе-
мами. Хоча прийняла комісія 
будинок начебто у повній 
відповідності до усіх норм. Ми 
з’ясували, хто з чиновників по-
ставив свій підпис під сфаль-
шованим документом та хто 
їх досі покриває, наражаючи 
на небезпеку усіх мешканців 
будинку.

- Роками не вирішуються питання про-
типожежного захисту будинків підвищеної 
поверховості у м. Житомирі. У жодному із 
18 таких будинків системи протипожежного 
захисту, системи димовидалення, шляхи 
евакуації, електрообладнання не відповіда-
ють вимогам нормативних документів, 
– зауважив на початку 2019 року начальник 
Управління ДСНС України у Житомирській 
області Ігор Нікітчук.

Після пожежі у київській багатопо-
верхівці за дорученням прем’єр-міністра 
України тоді провели перевірку усіх висо-
тних будинків міста. Склали акти перевірки, 
приписи, зобов’язавши усунути виявлені 
суттєві недоліки. Але за три роки ситуація 
не надто змінилася. У першу чергу через 
те, що повне виконання пожежних вимог 
потребує величезних коштів. Платити за 
них, окрім як з кишень мешканців, більше 
нікому.

Відповідальність  
на папері

На початку січня цього року в центрі 
Житомира сталася масштабна пожежа. 
Вщент вигоріли 600 кв. м даху дво-
поверхової будівлі Житомирського 
єпархіального управління УПЦ (МП). 
Щоб не допустити поширення вогню, в 
тому числі й на сусідню будівлю обласного 
відділення Ощадбанку, гасили пожежу з 
12 машин, залучивши 54 чоловіків осо-
бового складу. На декілька годин навіть 
повністю перекрили рух транспорту. На 
щастя, ніхто з людей не постраждав. Та 
все ж таки до перевірки висотних будинків 
знову повернулися. Разом з інспекторами 
пожежної охорони журналісти видання 
на деяких з них змогли бути присутні-
ми. Оскільки більшість житомирських 
висоток зведені та утримувалися за часів 
Союзу, нашу увагу привернули дві сучасні 
14-поверхові новобудови. Обидва будинки, 
зведені у 2007-2008 роках, розміщені поруч 
на початку проспекту Миру. Будинки мали 
зводити, як і сусідні, не вище 9 поверхів. 
Однак ціни на нерухомість почали різко 
зростати, і за ними апетити чиновників 
та забудовника. Вже під час будівництва 
поверховість доросла до 14-ти. При цьому 
частина житла була соціальною, оскільки 

ділянку під забудову взяв СП «Молодіжний 
житловий комплекс «Інтернаціоналіст». 
Генеральним підрядником значився «Укре-
літбуд», який і оформив у свою власність 
значну частину спільних приміщень. Керів-
ником та власником фірми був Олександр 
Фещенко, син покійного ексдиректора 
регіонального управління банку «Райф-
файзен-Аваль» Анатолія Фещенка. Батько 
на той час був депутатом обласної ради, 
очолюючи фракцію «Наша Україна». За 
списком цієї ж партії до Житомирської 
міськради тоді вперше пройшли колиш-
ній віцепрем’єр-міністр Геннадій Зубко та 
чинний міський голова Сергій Сухомлин. 
До того ж завдяки партії «Наша Україна» 
мером Житомира стала Віра Шелудченко. 
Користуючись такою політичною підтрим-
кою, з погодженням у виконавця робіт 
не виникало жодних складнощів. Тому 
тодішні заступники мера Ігор Гундич та 
Едуард Кругляк 13 грудня 2007 року без 
жодних зауважень підписалися під актом 
державної комісії про прийняття в екс-
плуатацію об’єкта. Не виникло запитань і 
у члена комісії, відповідального за нагляд 
у сфері техногенної безпеки, представника 
Державного департаменту пожежної без-
пеки України Олексія Болдирева. Згідно 
із документом усе виконано відповідно 
до вимог законодавства. Так чому ж тоді 
керівник ДСНС в Житомирській області 
стверджує про досі не виконані вимоги 
протипожежного захисту?!

Через фальшування штрафують 
ОСББ

Перевірку пожежні інспектори роз-
починають з наявних в ОСББ документів. 
Саме об’єднання співвласників взялося 
самостійно обслуговувати будинки, що 
належать співмешканцям. Їхній стан до-
волі хороший, багатоповерхівки повністю 
утеплені, з автономними котельнями, які 
забезпечують тепло в зимовий період та 
гарячу воду впродовж всього року. На пер-
шому поверсі – окреме приміщення для 
консьєржа. Спочатку перевіряючі спілку-
ються з головою ОСББ «Миру-3» Лілією 

Гриценко. Фактично заходи з пожежної 
безпеки умовно можна розділити на ті, які 
ОСББ може зробити без суттєвих витрат, 
і на ті, які потребують значних коштів. До 
першої категорії слід віднести проведення 
навчань та інструктажів, посадові інструкції 
та підготовку правил безпеки, інформуван-
ня мешканців, незахаращення проходів у 
будинку. Куди більш затратною є переза-
правка вогнегасників, облаштування систем 
протипожежної сигналізації чи протипо-
жежна обробка будівельних конструкцій. 
Ознайомившись з наявними документами, 
разом з інспекторами підіймаємося навгору, 
звідки й розпочинається огляд будівлі. До 
типових порушень одразу ж додаються 
численні недоробки забудовника. Усі наявні 
в будівлі пожежні гідранти на поверхах за-
ведені за однією трубою, якою помешкання 
забезпечується холодною водою.

- Так не може бути, – говорить один 
з інспекторів. У відповідь представники 
ОСББ лише розводять руками. Мовляв, 
так було з самого початку, і зараз навіть 
не уявляють, як на 14-й поверх обжитого 
будинку завести окрему магістраль води. 
Далі мова йде про автоматичну пожежну 
сигналізацію, систему оповіщення про 
пожежу і систему видалення диму та під-
пору повітря. За чинними вимогами кожна 
квартира ще на етапі здачі будинку в екс-
плуатацію має бути обладнана системою 
автоматичного сповіщення. Фактично вона 
в будинку також відсутня. Та куди більш 
безвідповідально до пожежної безпеки 
ставляться у сусідньому будинку, де в 
ОСББ «Наш дім Житомир» керує Галина 
Курятова. Будучи не один рік головою, вона 
не видала наказу по відповідальному за 
пожежну безпеку, не пройшла жодного 
навчання. Жоден зі штатних працівників, 
до речі, яких у ОСББ аж 8 осіб, не пройшов 
обов’язковий інструктаж з пожежної безпе-
ки. Звідси й не дивно, що електроприлади 
підключені через подовжувачі, електро-
щитова захаращена різним: і дерев’яним 
столом, і холодильником, і навіть стосом 
різних паперів. На додачу правління ОСББ 
прийняло рішення на свята закрити евакуа-
ційний вихід, що є недопустимим, оскільки 

в разі пожежі ліфти відключаються і люди 
не змогли б вийти з будинку.

До того ж члени правління ОСББ «Наш 
дім Житомир» Василь Снігур та Анатолій 
Войдевич самовільно без жодних дозволів 
відгородили частину спільного коридо-
ру, де розміщена система автоматичного 
димовидалення. І голова ОСББ «Наш дім 
Житомир» Галина Курятова запевнює по-
жежників, що не може нічого зробити.

Звісно, що сваритися з попереднім голо-
вою ОСББ Василем Снігуром, який ще був 
депутатом у «бурштиновому» Олевському 
районі, їй дуже не хочеться. Тим паче з його 
сусідом, Анатолієм Войдевичем – членом 
Ради адвокатів Житомирської області, дру-
жина якого останні 15 років працювала 
суддею Богунського районного суду. То ж не 
дивно, що проти того, щоб подібна самоді-
яльність стала публічною, був ще один член 
правління ОСББ – Сергій Сечін. Очолюючи 
управління Держпраці у Житомирській об-
ласті, він прямо з робочого місця зателефо-
нував інспектору ДСНС з вимогою, щоб під 
час перевірки нікого з журналістів не було. 
Згодом залишився дуже незадоволеним, 
що його незаконну вимогу не виконали. 
Водночас підписи Сергія Сечіна та Василя 
Снігура стоять під актом про прийняття 
будинку від забудовника на баланс ОСББ. 
І окрім позначки про непрацюючу систему 
димовидалення, жодних зауважень не було. 
Через це виконувати приписи пожежників 
тепер мають усі члени ОСББ, що обійдеться 
мешканцям у сотні тисяч гривень.

Правда, усі попередні роки вимоги 
пожежної безпеки нехтувалися через мі-
зерність штрафів. З квітня минулого року 
парламент ухвалив закон, суттєво збільшив-
ши їхні розміри до 3400–5100 грн, що не 
позбавляє порушника обов’язку їх виконати.

- Зміни вкрай важливі для покращення 
якості новобудов, адже вимоги пожежної без-
пеки також розповсюджуються на діяльність 
забудовників. Буквально до недавнього часу 
штрафи залишалися мізерними. Сплатити 
51 грн за протоколом було куди легше, ніж 
належно дотримуватися вимог закону, що 
призводило до безпечності людей та відпо-
відальних за пожежну безпеку, – стверджує 
заступник директора департаменту містобу-
дування та архітектури КМДА Юрій Тацій.

Пожежна безпека за вимогами ДБН 
В.2.2-15:2019 передбачає запас вогнестійкості 
у різних елементах будівлі, дотримання про-
типожежної відстані від сусідніх будинків, 
забезпечення системами протипожежного 
захисту, евакуаційними виходами з будинку 
та необхідний під’їзд для пожежних авто-
мобілів. 

Кожним з цих пунктів, починаючи 
з етапу будівництва, забудовники часто 
нехтують навіть ще на етапі проєкту-
вання. А як бути, коли будинок зведе-
ний? Хто притягне до відповідальності 
посадовців, які фактично сфальшували 
акт, – того ж ексголову Житомирської 
ОДА Ігоря Гундича? А разом з ним і 
ексзаступника очільника Мінрегіону 
Едуарда Кругляка, чинного інспектора 
ДСНС полковника Олексія Болдирева та 
членів правління ОСББ, які прийняли 
будинок на баланс без зазначення по-
рушень. Невже для цього слід чекати 
на чергову пожежу…
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Зловживання владою у Житомирській 
міськраді, або Як отримати посаду 
начальника без конкурсу

Руслан Мороз

Наше видання вже 
неодноразово по-
відомляло про деякі 
договорняки при при-
значеннях на керівні 
посади будь-якого рівня 
у Житомирській міській 
раді. Але розмова про це 
ще не вичерпана.

У статті «Житлове «кидалово»: 
забудовник двічі продав квартири 
у новобудові» журналісти деталь-
но розповіли, з якими порушен-
нями зводяться новобудови в меж-
ах міста. У матеріалі згадувався 
тодішній в.о начальника ДАБК 
Житомирської міської ради Олек-
сандр Магдюк, який нині є повно-
правним керівником. Мабуть, усе 
завдяки тому, що за три роки зміг 
показати свою відданість «смо-
трящему» по будівництву у місті.

Призначення на посаду
Олександра Магдюка призна-

чено на посаду начальника Управ-
ління ДАБК Житомирської міської 
ради без конкурсу. Це суперечить 
п. 4.1 Положення «Про управління 
ДАБК ЖМР». Цитуємо: «Началь-
ник управління призначається на 
посаду та звільняється міським 
головою на конкурсних засадах у 
визначеному законодавством по-
рядку». 

Хоча для Житомирської місь-
кої ради це, певно, буденна справа 
– порушувати норми законодав-
ства та прийняті самою радою 
рішення.

До речі, хто не знає, то всі пи-
тання, що стосуються будівництва 
і не тільки, так званий процес 
отримання квитка, узгоджують-
ся на 2-му поверсі Житомирської 
міської ради, навпроти кабінету 
міського голови. Частенько саме 
там можна спостерігати величезну 
чергу бажаючих отримати «щас-
ливий квиток».

Кримінальна забудова
Напевно, варто нагадати про 

незавершене кримінальне про-
вадження, відкрите СВ Житомир-
ського ВП ГУ НП в Житомирській 
області.

Ще 28 серпня 2019 року слід-
чий суддя Богунського районного 
суду м. Житомира Полонець С.М. 
встановив, що у провадженні СВ 
Житомирського ВП ГУ НП в Жи-
томирській області перебувають 
матеріали досудового розслідуван-

ня, внесеного 21.03.2019 до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань за 
№ 42019061020000054 з приводу 
вчинення посадовими особами 
департаменту містобудування та 
земельних відносин Житомир-
ської міської ради кримінального 
правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 364 КК України.

Незважаючи на ч. 3 рішення 
№ 305 від 06.09.2016 Житомир-
ської міської ради, працівники 
департаменту містобудування та 
земельних відносин Житомир-
ської міської ради не внесли до 
вказаного вище договору оренди 
землі обов̀язкову умову Житомир-
ської міської ради щодо понов-
лення договору оренди вказаної 
земельної ділянки.

До того ж в ухвалі суду зазна-
чені інші порушення. Так, у п. 3.1. 
відповідно до Плану зонування 
території міста Житомира, за-
твердженого рішенням 20-ї сесії 
міської ради 7 скликання від 
04.04.2017 року № 579, ця земельна 
ділянка перебуває в зоні Ж-4 – мі-
шаної багатоповерхової житлової 
та громадської забудови, але не 
відповідає наміру замовника та 
цільовому призначенню будів-
ництва: «окремі багатоквартирні 
житлові будинки з житловими 
приміщеннями у верхніх поверхах 
та розміщенням на нижніх повер-
хах об`єктів ділового, культурно-
го, комерційного використання», 
тому що це зона реконструкції 
Ж-5 (наказ 548 від 23.07.2010 року). 
Але в зоні Ж-4 допустиме викорис-
тання приміщення для магазинів 
та закладів торгівлі за умови спеці-
ального дозволу або погодження.

Крім того, у містобудівних 
умовах та обмеженнях відсутні 
відомості, передбачені ч. 5 ст. 29 
Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності»:

- назва об`єкта будівництва, 
що повинна відображати вид бу-
дівництва та місце розташування 
об`єкта;

- максимально допустимий 
відсоток забудови земельної ді-
лянки;

- гранично допустима висо-
тність, вказана в метрах, супер-
ечить містобудівній документації 
на місцевому рівні;

- максимально допустима 
щільність населення в межах 
житлової забудови відповідної 

житлової одиниці (кварталу, мі-
крорайону);

- мінімально допустимі відста-
ні від об`єкта, що проєктується, до 
червоних ліній, ліній регулювання 
забудови, існуючих будинків та 
споруд.

Звісно, що очільник управлін-
ня ДАБК Житомирської міської 
ради не міг не знати про виявлені 
факти порушень.

Підігравання забудовнику
Дійсно, громадськість міста 

турбує, що посадовець Олександр 
Магдюк, який видає дозволи на 
будівництво та сертифікати го-
товності об’єктів, інколи не зовсім 
повно відображає отримані до-
ходи у власній декларації. Звісно, 
отримати квартиру у 70 кв. м від 
забудовника – Андрія Добжансько-
го в ЖК «Домашній» на своє ім’я 
Олександр Магдюк не ризикнув, 
але й оформити на свою матір – 
також ідея, м’яко кажучи, не дуже. 
Найголовніше питання – за що 
отримана така квартира, адже ЖК 
«Домашній» не підпадає терито-
ріально під відомство управління 
ДАБК ЖМР, бо перебуває на тери-
торії Оліївської ОТГ, тому, мабуть, 
слід подивитись на наступні об-
ставини.

Першим і головним кроком 
Олександра Магдюка в догоду 
забудовнику стала видача до-

зволу на будівництво з повним 
ігноруванням будівельних норм 
по ЖК «Олімп». На вул. Хлібній, 
22-Б зводиться багатоповерхівка 
«антирекордсмен» – окрім офіс-
них приміщень, ще 78 квартир на 
земельній ділянці у 13 соток (1316 
м2) помістити раніше нікому не 
вдавалося.

За вимогами законодавства, 
для об’єктів класу наслідків СС2 
та СС3 необхідно проводити екс-
пертизу проєкту. Її здійснюють 
проєктні організації, які відпо-
відають критеріям, встановленим 
наказом Мінрегіону від 15.08.2017 
№ 204. Для отримання дозволу по 
будівництву на ЖК «Олімп» екс-
пертиза проєкту подавалася ТОВ 
«Греуз», яке ніколи не входило і не 
входить до переліку Мінрегіон-
буду, тому не має жодного права 
проводити експертизи проєктів 
будівництва.

Проєктуванням цього будинку, 
в якому відсутні будь-які об’єкти 
благоустрою, а площа земельної 
ділянки менша більш ніж удвічі за 
мінімально допустиму, займалися 
місцеві архітектори Молодико Ю. 
В. та Молодико І. В. За діючим на 
час будівництва та проєктування 
ДБН 360-92** п. 3.8 прим. 1 «Мі-
німально розрахункова площа 
земельної ділянки для окремого 
житлового будинку (без розмі-
щення на ній дитячих дошкільних 

ЖК "Олімп"

Експертний звітПосадова інструкція
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установ і підприємств обслугову-
вання, гаражів, що належать гро-
мадянам, фізкультурних і спортив-
них споруд) необхідно приймати: 
12,2 - 12,0 м2 /люд. (9 - 12 поверхів)». 
Отже, 78 (квартир) х 2,665 (середня 
кількість осіб) = 207,85 осіб х 12,2 
м2 = 2536,014 м2. Такою має бути 
земельна ділянка для розміщення 
житлового будинку, але фактич-
но вона складає 0,1316 га. І це без 
урахування офісних приміщень і 
об’єктів благоустрою.

Будівництво і введення бу-
динку в експлуатацію з такими 
порушеннями будівельних норм 
дало старт і наступним будівни-
цтвам у співробітництві Олек-
сандра Магдюка та забудовника 
Добжанського – ЖК «Смарт Сіті» 
та ЖК «Сімейний». Звісно, знайти 
всі результати такого співробіт-
ництва відразу неможливо, але й 
у деклараціях цього посадовця є 
цікаві обставини.

Зазирнувши в декларацію
Олександр Аполлонович Маг-

дюк нині займає посаду в органах 
місцевого самоврядування, а саме 
є начальником управління дер-
жавного архітектурно-будівельно-
го контролю Житомирської місь-
кої ради, категорія посади – п’ята. 
Відповідно до положень Закону 
України «Про запобігання коруп-
ції» повинен подавати щорічні де-
кларації. А у разі суттєвої зміни у 
майновому стані суб’єкта деклару-
вання, а саме: отримання доходу, 
придбання майна або здійснення 
видатку на суму, яка перевищує 50 
ПМ, зазначений суб’єкт у десяти-
денний строк з моменту отриман-
ня доходу, придбання майна або 
здійснення видатку зобов’язаний 
повідомити про це Національне 
агентство запобігання корупції. 
Зазначена інформація вноситься 
до Єдиного державного реєстру 
декларацій осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, та 
оприлюднюється на офіційному 
вебсайті Національного агентства 

(ч. 4 ст. 52 Закону України «Про 
запобігання корупції»).

Аналізом загальнодос-
тупної інформації з мере-
жі «Інтернет» (сайт https://
declarations.com.ua) та з сайту 
Національного агентства з 
питань запобігання корупції, 
поданих протягом 2016–2020 
років Магдюком О.А. декла-
рацій встановлено, що вони 
містять факти, які вказують 
на вчинення останнім право-
порушень, пов’язаних з коруп-
цією, з наступних обставин: 
Магдюк О.А. у річній декларації 
за 2016 рік у розділі «Об'єкти не-
рухомості» вказує житловий бу-
динок загальною площею 41,2 кв. 
м, який належить йому на праві 
власності, при цьому річний дохід 
від заробітної плати, отриманої за 
основним місцем роботи за 2016 
р., складає 40 893 грн. Крім того, 
останній має на праві власності 
легковий автомобіль марки ЗАЗ-
DAEWOO, модель T13110, рік ви-
пуску 2005, ціну придбання якого 
Магдюком О. А. не відображено. 
Також Магдюк О. А. має наступ-
ні грошові активи: 3200 доларів 
США, 4 тисячі 500 грн.

Разом з тим відповідно до по-
даної Магдюком О. А. декларації 
за 2017 рік останній відобразив 
річний дохід від заробітної плати, 
отриманої за основним місцем 
роботи у розмірі 233 693 грн. Від-
повідно до частини другої статті 
52 Закону, у разі суттєвої зміни у 
майновому стані суб'єкта декла-
рування, а саме отримання ним 

доходу, придбання майна на суму, 
яка перевищує 50 ПМ, встановле-
них для працездатних осіб на 1 
січня відповідного року, зазначе-
ний суб'єкт у десятиденний строк 
з моменту отримання доходу або 
придбання майна зобов'язаний 
письмово повідомити про це На-
ціональне агентство. Зазначена 
інформація вноситься до Єдиного 
державного реєстру декларацій 
осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого 
самоврядування, та оприлюдню-
ється на офіційному веб-сайті 
Національного агентства. Отже, 
у разі отримання Магдюком О. 
А. доходу від заробітної плати за 
2017 рік більше 80 тис. грн вказа-
на особа відповідно до положень 
законодавства повинна подати 
повідомлення про суттєві зміни 
в майновому стані суб’єкта декла-
рування у разі його перевищення, 
а відповідно до загальнодоступної 
інформації Магдюк О. А. вказане 
повідомлення не відобразив.

Разом з тим у поданій деклара-
ції Магдюк О. А. за 2018 рік відо-
бразив річний дохід від заробітної 
плати, отриманої за основним 
місцем роботи, у розмірі 294 595 
грн, страхові виплати у сумі 1 569 
грн. Відповідно до частини другої 
статті 52 Закону, у разі суттєвої 
зміни у майновому стані суб'єкта 
декларування, а саме отримання 
ним доходу, придбання майна 
на суму, яка перевищує 50 ПМ, 
встановлених для працездатних 
осіб на 1 січня відповідного року, 
зазначений суб'єкт у десятиден-

ний строк з моменту отримання 
доходу або придбання майна 
зобов'язаний письмово повідоми-
ти про це Національне агентство. 
Зазначена інформація вноситься 
до Єдиного державного реєстру 
декларацій осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, та 
оприлюднюється на офіційному 
веб-сайті Національного агентства. 
Отже, у разі отримання доходу від 
заробітної плати за 2018 рік більше 
88 тис. 100 грн вказана особа відпо-
відно до положень законодавства 
повинна подати повідомлення про 
суттєві зміни в майновому стані 
суб’єкта декларування у разі його 
перевищення, однак Магдюк О. А. 
вказане повідомлення не відобра-
зив, і воно відсутнє у загальному 
доступі.

У річній декларації за 2019 
рік у розділі «Об'єкти нерухо-
мості» Магдюк О. А. вказує не 
житловий будинок загальною 
площею 41,2 кв. м, який нале-
жить йому на праві власності, 
а квартиру загальною площею 
70,7 кв. м, яка на праві власності 
належить його матері – пен-
сіонерці Магдюк Валентині 
Федорівні, при цьому інфор-
мації про продаж або реалі-
зацію будинку Магдюк О. А. у 
декларації не відобразив, а пра-
во власності на нову квартиру 
вказана особа зареєструвала на 
свою матір.

Окрім того, останній відобра-
зив річний дохід від заробітної 
плати, отриманої за основним 

місцем роботи, у розмірі 299 037 
грн, страхові виплати у сумі 3 989 
грн. У разі отримання Магдюком 
О. А. доходу від заробітної плати 
за 2019 рік більше 96 050 грн вказа-
на особа відповідно до положень 
законодавства повинна подати 
повідомлення про суттєві зміни 
в майновому стані суб’єкта декла-
рування у разі його перевищення, 
а відповідно до загальнодоступної 
інформації Магдюк О. А. вказане 
повідомлення не відобразив. 

Крім того у розділі «Цінне 
рухоме майно – транспортні 
засоби» Магдюк О. А. відо-
бразив легковий автомобіль 
марки ЗАЗ-DAEWOO, модель 
T13110, рік випуску 2005 та ціну 
придбання – 17 грн, хоча у по-
передніх деклараціях останнім 
інформація про суми вказана не 
була, що дає підстави вважати, що 
Магдюк О. А. умисно відобразив 
недостовірну інформацію у декла-
раціях за 2016–2018 роки.

Крім того, потрібно підкрес-
лити, що дохід жінки Магдюка 
О. А. – Магдюк Ірини Юріївни 
за 2016–2021 рік становить тільки 
гроші, отримані як соціальна до-
помога в зв’язку з народженням 
дитини, у сумі 28380 грн, дохід 
від зайняття підприємницькою 
діяльністю – 26500 грн, страхові 
виплати у сумі 19255 грн. Отже, 
сукупний дохід Магдюк О. А. 
не дає можливість останньому 
у законний спосіб підтвердити 
придбання квартири у новобудо-
ві загальною площею 70,7 кв. м, 
вартість якої перевищує 50 тисяч 
доларів США за ринковими ціна-
ми. Разом з тим незрозуміло, за 
які саме заощадження Магдюком 
О. А. придбаний легковий авто-
мобіль VOLKSWAGEN TOURAN, 
2005 року випуску, за 95852 грн. 
Вказана автівка за ринковими 
цінами продається за 8-10 тис. 
доларів США.

Ми проаналізували всі наведе-
ні факти, частина яких перебуває у 
вільному доступі в інтернеті. Решту 
фактів ми отримали як відповідь 
на інформаційні запити і дослі-
дили всі оприлюднені декларації 
на сайті Національного агентства 
з питань запобігання корупції та 
знайшли певні невідповідності в 
частині доходів та витрат, а також 
дивні цінові операції. Магдюк О. 
А., розуміючи, що при перевірці 
його доходів та доходів жінки він 
не зможе пояснити розбіжність 
між доходами та придбаними ма-
теріальними цінностями у вигляді 
квартири та легкового автомобіля, 
зареєстрував житлове приміщення 
на свою матір та занизив вартість 
легкового автомобіля.

Нині у Житомирі Держав-
ною інспекцією архітектури та 
містобудування України про-
водиться планова перевірка, 
тому отримати коментарі від-
носно наведених фактів до її 
закінчення немає можливості. 
Але після отримання висно-
вків вказаної перевірки ми 
обов'язково додатково повідо-
мимо про це наших читачів.Декларація за 2019 рік

Кадастрова мапа
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Робота та декретна відпустка:  
варіанти заробітку для активних мам

Марія Кравчук

Саме декрет відриває жінку 
від рутинної роботи в офісі 
та відкриває нові можливості 
заробітку.

У нашому огляді розповімо про реальні 
способи заробітку для мам в декреті – від 
найпростіших варіантів підробітку, які не 
вимагають багато часу і зусиль, до більш 
складних і вигідних у фінансовому плані.

Ідеальна робота на дому для мам в 
декреті дозволяє:

• Планувати графік так, щоб залишався 
час і на домашні справи, і на спілкування 
з дитиною.

• Можливість, за необхідності, взяти 
екстрену відпустку, залишити роботу на 
деякий час.

• Не перенапружуватися в процесі 
роботи і не займатися важкою фізичною 
працею.

• Розвиватися інтелектуально і творчо, 
дізнаватися нове і розкривати свої таланти.

• З упевненістю дивитися в майбутнє, 
бачити перспективи зростання – як про-
фесійного, так і фінансового.

• Заробляти стільки, скільки потрібно. 
У кожної жінки свої цілі. Комусь достат-
ньо кількох тисяч на місяць, щоб балувати 
дитину іграшками і смаколиками, а хтось 
мріє про свій внесок у сімейний бюджет.

Яка робота на дому підійде для 
мам з дітьми

Рерайтинг: 100-150 грн у день
Головне завдання – писати нові тексти 

на основі наданих замовником матеріалів. 
Це популярна послуга, яку замовляють 
власники сайтів, що бажають отримати 
недорогий і якісний контент. Вони про-
сять вас переписати тексти з інших сайтів 
своїми словами без спотворення змісту. І 
таким чином отримують контент для своїх 
проєктів.

Знайти замовлення на рерайтинг можна 
на біржах статей. Спочатку вам доведеться 
брати дешеві замовлення і напрацьовувати 
рейтинг. Після накопичення рейтингу і 
позитивних відгуків ви зможете отримува-
ти більш дорогі замовлення. Досвідчений 
рерайтер може заробляти за день 100-150 
грн, не виходячи з дому та присвячуючи 
роботі декілька годин в день.

Копірайтинг: від 400 грн на день
Під копірайтингом розуміється напи-

сання статей або текстів з використанням 
великої кількості джерел на основі осо-
бистого досвіду автора. Це більш якісні і 
опрацьовані тексти, ніж у разі рерайтингу, 
і платять за них, звісно ж, більше.

Окремий вид копірайтингу – рекламні 
тексти. Наприклад, тексти для продаючих 
сторінок (лендінгів), інтернет-магазинів. 
Щоб їх писати, необхідно розбиратися в 
рекламі і маркетингу.

Вартість копірайтингу починається від 
30–80 грн за 1000 знаків з пробілами. Кращі 
автори отримують 150–200 грн за 1000 зна-
ків з пробілами. За день можна заробити 

від 500 грн і вище, написавши всього одну 
статтю.

Багато молодих мам, перебуваючи в 
декреті, освоюють копірайтинг і починають 
заробляти на дому написанням текстів для 
сайтів. Плюс цієї роботи – вільний графік, 
що дозволяє підробляти з маленькими ді-
тьми.

Ретуш фотографій: 
від 100–200 грн на день
Вам потрібно буде обробляти фото-

графії в програмі Photoshop. Наприклад, 
часто замовляють ретуш весільних знімків, 
щоб зробити їх вид ідеальним. Також за-
мовляють відновлення старих і архівних 
фотографій, що мають різні дефекти.

Вартість простої корекції – 4–5 грн за 
знімок, складної – 30–100 грн за фото. Осво-
їти ази ретуші можна за безкоштовними 
уроками в інтернеті. Якщо вам цікавий цей 
вид заробітку на дому, то можна розвивати 
в собі ці навички.

Спільні покупки
Популярний спосіб заробітку на дому 

для мам в декреті. Ви купуєте що-небудь 
дрібним оптом, а потім продаєте подругам 
вроздріб з невеликою націнкою. Це цікавий 
варіант роботи, якщо у вас велике коло зна-
йомих і ви – комунікабельна особистість.

Низка магазинів дає оптовикам значні 
знижки. Відповідно, ви можете перепродати 
речі набагато дорожче, ніж їх купили. Ваші 
подруги при цьому теж залишаться в плюсі, 
тому що отримають товари зі знижкою від 
ціни магазину. У цьому разі сума заробітку 
залежить від кількості проданих речей.

Робота у соціальних мережах: 
від 2–4 тис. грн на місяць
У цій сфері є кілька варіантів роботи 

для жінок в декреті:
Адміністратор групи. Вам потрібно 

буде знаходити і викладати в групі нові 
пости, стежити за порядком, блокувати 
порушників, відповідати на запитання 
учасників групи і виконувати іншу роботу 
в соцмережах на прохання власника. За ве-
дення однієї групи можуть платити кілька 
тисяч гривень на місяць. Брати в роботу 
можна будь-яку кількість груп залежно від 
вільного часу.

Модератор групи. Ваше завдання – 
стежити за дотриманням правил, контент 
оновлювати не потрібно. Платять модера-
торам менше, ніж адміністраторам.

SMM-спеціаліст. Ця професія дуже 
затребувана сьогодні. Фахівці з SMM при-
думують концепцію групи, контент-план 
(які пости і коли публікувати), займаються 
просуванням груп і пабліків та іншими 
роботами. Платять SMM-фахівцям від 8 тис. 
грн на місяць, при цьому працювати можна 
з дому. Ви можете вести власні проєкти в 
соціальних мережах і заробляти на рекламі.

Онлайн-консультант в магазині: 
4–6 тис. грн на місяць
Багато інтернет-магазинів наймають 

консультантів, які відповідають на запи-
тання відвідувачів в онлайн-чатах. Вам буде 
потрібно перебувати онлайн і допомагати 
відвідувачам вибирати товари, робити по-
купки і вирішувати їхні проблеми. Працю-
вати можна вдома, головне – щоб у вас був 
стабільний інтернет-зв'язок.

Платять консультантам 4–6 тис. грн. на 
місяць. Іноді дохід залежить від продажів 
магазину. Знайти таку роботу можна на 
біржах віддаленої роботи.

Робота у фотошопі: 
5–6 тис. грн на місяць
Програма Photohop дозволяє створю-

вати різні графічні продукти: від простих 
банерів і обкладинок для груп в соціальних 
мережах до виконання фотомонтажу і ди-
зайну сайтів. Цей варіант надомної роботи 
підійде для творчих мам у декреті.

Освоїти фотошоп можна за безкоштов-
ними уроками в інтернеті. Простим ро-
ботам ви зможете навчитися за 1–2 тижні. 
При цьому вартість одного банера або об-
кладинки, на яку ви витратите 1–2 години 
часу, може бути 100–200 грн.

Ведення відеоблогу на YouTube
Багато мам в декреті починають зні-

мати відео, і часто хобі перетворюється 
на джерело додаткового доходу. Сьогодні 
кожен може відкрити свій канал в інтернеті 
і викладати відеоролики. Автори популяр-
них каналів заробляють пристойні суми на 
розміщенні реклами. Вартість рекламної 
вставки в ролик може бути 10–20 тис. грн 

і більше (звісно, якщо ви – досвідчений та 
популярний блогер).

Наприклад, молода мама, перебуваючи 
в декреті, може створити популярний блог 
на тему материнства, виховання дітей, до-
гляд за дитиною – це дуже популярні теми 
в інтернеті. Знайти однодумців – таких же 
мам у декретній відпустці, і стати популяр-
ним відеоблогером, думка якого цікавить 
багатьох людей.

Продаж хендмейду: 
200-500 грн за виріб
Часто дівчата в декреті починають за-

йматися рукоділлям і захоплюються хенд-
мейдом. Ви можете виконувати роботи не 
тільки для себе, але і на продаж. В інтер-
неті є спеціальні сайти, на яких майстри 
продають свої вироби. При цьому вартість 
прикрас ручної роботи може бути досить 
високою: кілька тисяч гривень за виріб. 

Якщо ви вмієте в'язати чи вишивати, на 
цьому також можна заробити: виготовля-
ти шапки, шарфи, рукавиці або ж в'язати 
крючком дитячі іграшки.

Допомога студентам
Цей вид заробітку передбачає консуль-

тацію в написанні курсових, дипломних, 
магістерських робіт. Навіть можна допо-
могти студенту з веденням конспекту. В 
інтернеті є студентські біржі, які пропо-
нують співпрацю авторам студентських 
робіт. Ви можете там зареєструватися і 
заробляти гроші.

Виготовлення смаколиків
Торти, тістечка, кенді-бари, печиво, 

пастила, зефір – і це ще не повний пере-
лік всього, що можна приготувати на дому 
та продавати. Якщо не зациклюватись на 
солодощах, то навіть напівфабрикати, на-
приклад вареники чи голубці, можна при-
готувати, заморозити та реалізувати.

Онлайн-репетитор
Цей варіант роботи на дому підходить 

мамам в декреті, що працюють в школі або 
знають іноземні мови. Ви можете запропо-
нувати послуги репетитора і вести онлайн-
заняття. Є спеціальні каталоги репетиторів, 
в яких можна розмістити інформацію про 
себе і рекламувати послуги. Важливо, щоб 
під час занять хтось міг посидіти з дитиною, 
тому що відволікатися під час уроку ви не 
зможете.

Програмування: 1000–2000 $ на 
місяць
Якщо ви – активна мама в декреті з ма-

тематичним або технічним складом розу-
му, спробуйте освоїти веб-програмування. 
Послуги програмістів дуже затребувані в 
інтернеті і добре оплачуються. Працювати 
можна з дому, віддалено. При цьому ваши-
ми замовниками можуть бути як українські, 
так і іноземні компанії.

Програмісти-початківці можуть роз-
раховувати на заробіток 10–15 тис. грн на 
місяць, люди з досвідом – від 15–20 тис. грн. 
і значно більше. Програмісти, що працюють 
із зарубіжними клієнтами, можуть отри-
мувати $ 30–50 за годину роботи.

Де шукати роботу молодій 
мамі в декреті: біржі фрілансу, 
сайти і групи в соцмережах з 
вакансіями, біржі статей, ком-
панії, що пропонують віддалену 
роботу.
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Благодійний фонд «Фундація волонтери  
без кордонів» дякує меценатам,  
які допомогли створити свято для дітей

Руслан Мороз

У Житомирі благо-
дійники привітали 
дітей з новорічними 
святами та подарували 
чудові емоції. 

Благодійний фонд «Фундація 
волонтери без кордонів» здійснює 
свою діяльність у Житомирі та 
Житомирській області з 2016 
року. Фундація «Волонтери без 
кордонів», яку очолює Олена Гон-
чаренко, опікується майже двома 
сотнями сімей, діти в яких мають 
проблеми зі здоров’ям або є ді-
тьми з особливими потребами. 
Більшість сімей – багатодітні, 
мають дорослих або дітей з ін-
валідністю, складаються з оди-
ноких мам, людей, які подолали 
залежності, пенсіонерів. Дякуючи 
громаді міста та партнерам, фонд 
допомагає людям, які опинили-
ся в складних обставинах життя, 
одягом, взуттям, продуктами хар-
чування, предметами гігієни. Осо-
бливу увагу фонд приділяє дітям 
та людям з інвалідністю. В офісі 
фонду проходять заняття з дітьми, 
працює соціальна майстерня для 
людей з ментальними порушення-
ми. У соціальній майстерні люди 
з інвалідністю спілкуються між 
собою, виготовляють різноманітні 
вироби, займаються спортом.

Нагадуємо, що благодійний 
фонд «Фундація волонтери без 
кордонів» безкоштовно про-
водить заняття з дітками, які 
потребують особливої уваги з 
боку суспільства. Зараз дякуючи 
небайдужим меценатам, діти 
можуть займатися образотвор-
чим мистецтвом у приміщенні 
обласної бібліотеки для дітей, 
де керівництво закладу пішло 
назустріч і надало можливість 
безкоштовно використовувати 
для занять цілу залу. Крім об-

разотворчого мистецтва, з ді-
тьми займаються професійні 
викладачі іноземних мов, трудо-
вого навчання та інших творчих 
напрямів: вишивки, ліплення з 
пластиліну та інших форм роз-
витку дитини. 

Запрошуємо охочих долу-
читися до соціальних ініціатив 
фонду та підтримати фінанса-
ми і власними силами. Теле-
фон для контакту з фундацією 
– 0965059727.

Протягом новорічних світ меценати допомогли 
з подарунками, організували відвідування дитячих 
вистав у Житомирі, провели безліч святкових заходів. 
Особливу подяку представники благодійного фонду 
«Фундація волонтери без кордонів» висловлюють 
митрополиту Никодиму, отцю Сергію Грицаюку, отцю 
Георгію Мірчуку, отцю Дмитрію Терещуку, отцю Гав-
риїлу та парафіянам його храму, які купували по-
дарунки. Окрему подяку фонд висловлює сім'ї Пав-
ла Вербовського, Світлані Ярмолицькій, Олександру 
Черняховичу, Тетяні Никитич.
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Світлана Гресь: «За спиною стоїть 
янгол-охоронець, але пишу я сама» 

Руслан Мороз, Олексан-
дра Сич

В останній день 
2021 року ми брали це 
інтерв’ю у Світлани 
Гресь (літературний 
псевдонім – Світлана 
Штатська), яка очолює 
Житомирську обласну 
організацію Національ-
ної спілки письменни-
ків України і презенту-
вала свою нову дитячу 
книжку «Ажуровий 
хоровод».

Наше видання вирішило знову 
поговорити про проблеми наших 
житомирських письменників та 
про творчі здобутки минулого 
року. Чи стало легше письмен-
никам займатися творчою робо-
тою, чи звертає влада увагу на 
розвиток культури та за чий кошт 
друкуються книги? Про все це у 
нашому інтерв’ю з письменницею, 
головою Житомирської обласної 
організації Національної спілки 
письменників України Світланою 
Гресь. 

20 хвилин: Як письменникам 
працюється у сучасному світі? Які 
перешкоди є? 

Світлана Гресь: Письменникам 
зараз складно. Передусім склад-
ність у тому, що потрібно напи-
сати книгу і самому думати, як її 
видати. Я вважаю, це найтяжче, 
тому що письменник має писати, 
і якщо він достойний, то держава 
чи зацікавлені спілки мають під-
тримувати видання. Дуже мало 
гідних конкурсів, де організатори 
можуть запропонувати винагоро-
ду переможцям. Зараз більшість 
працює взагалі без гонорару. Ще 
одна складність у тому, що багато 
переплутувань у фактах; інформа-
ція, яка доступна у тому ж самому 
інтернеті, часто недостовірна, тре-
ба перепровіряти. У бібліотеках 
немає нових поповнень, тому що 
за браком коштів не надходять 
нові книги, енциклопедії. Те, що 
необхідне, ми його не отримує-
мо, його треба шукати, і навіть 
COVID-19 нам умовно «допоміг», 
тому що зараз навіть в архів спо-
кійно не підеш, бо всі заклади 
були на карантині. Найбільше зло 
для письменника – це мобільний 
телефон: сісти зануритись у твор-
чий процес, у героїв роману чи 
повісті або навіть вірш спокійно 
написати неможливо, натхнення 
збивається миттєво, коли хтось 
телефонує. Багато хто не розуміє, 
що письменник може не відпо-

відати на дзвінки, люди часто на 
це ображаються. У сучасному світі 
зараз немає якогось простору, в 
якому можеш побути один, щоб 
подумати та щось гарне написати. 
Ще я помітила – не знаю, що буде 
потім, – зараз у музеях ми можемо 
подивитися листи, написані один 
до одного, ми можемо відтворити 
якусь історію. А от SMS, фото з 
Instagram нікуди не підшиєш. Що 
будемо показувати майбутнім по-
колінням, якщо захочуть знайти 
щось з життя цього чи іншого 
письменника, – невідомо, а фак-
тично нічого. 

20 хвилин: Які справи нині у 
спілці письменників? 

Світлана Гресь: Цей рік я б 
не сказала, що був зовсім пози-
тивний, тому що мало зустріча-
лися, хоча проводили звітно-ви-
борчі збори. І я сказала, що не 
хочу далі продовжувати роботу 
на посаді голови Житомирської 
організації спілки письменни-
ків. Скажу, чому я не хочу бути 
головою: громадська робота – це 
величезне навантаження, я дякую 
всім письменникам за досвід, але 
важко утримувати на плаву спіл-
ку, від якої вимагають більшість 
того, що було ще за радянських 
часів. Багато письменників стар-
шого віку звикли до того, що до 
них ставились із повагою, що їх 

визнавали, що вони – люди творчі, 
що працюють для держави. Зараз 
фактично цього немає. Я хотіла 
скласти повноваження, але чо-
мусь не зібрався кворум, планую 
у січні повторно провести звітно-
виборчі збори. Я працювала на 
громадських засадах, не отриму-
вала за це кошти, попередники 
всі отримували, вони були всі на 
заробітній платі, але мені подо-
балося спілкування. Були речі, 
яких не зрозуміти, якщо не бути 
головою спілки письменників, це 
дуже важливий для мене досвід. 
Зустрічі навіть у Національній 
спілці у Києві, якісь знайомства 
нові – це все величезний плюс для 
творчої людини, але й величезний 
мінус, бо немає часу, щоб просто 
сісти і працювати. 

20 хвилин: Стосовно молодих 
письменників. Скільки таких? 

Світлана Гресь: Молодь вза-
галі мало зацікавлена в спілках. 
Є нюанс в тому, що обов’язково 
приймають до спілки письмен-
ників, коли людина вже має дві 
авторські книги, вона друкувалась 
у всеукраїнських газетах чи жур-
налах, оприлюднювала свої твори 
на сайтах, тобто вона має вже бути 
визнаною як письменник, на це 
звертають увагу. Також вступники 
мають подати три рекомендації, 
що людина вже йде цією стежкою, 

вона буде писати, а не те, що це 
якесь миттєве захоплення, що 
сьогодні пише, а завтра – ні. Мо-
лодому автору пробитися склад-
ніше, але якщо людина над цим 
працює – вона досягне успіху в 
літературі. Взагалі молодих авто-
рів дуже складно прийняти у спіл-
ку. Це відбувається у три етапи. 
По-перше, обласна організація 
на зборах має визнати, проголо-
сувати та рекомендувати до вступу 
в НСПУ, це перший конкурс. Дру-
гий конкурс, це коли відбір у На-
ціональній спілці письменників, 
а потім ще має президія НСПУ 
затвердити, тобто це всі голови об-
ласних організацій з‘їжджаються 
і голосують за вступ до спілки ре-
комендованих з регіонів авторів. 

20 хвилин: Що стосовно но-
вих книг? 

Світлана Гресь: У нас на 
Житомирщині письменників у 
спілці дуже мало, 32 особи на 
Житомирську область, це наша 
обласна організація. Написати 
нині щось нове та креативне май-
же неможливо. 

20 хвилин: Після того, як від-
бувся Ваш творчий вечір, в якому 
брали участь багато акторів, му-
зикантів, що змінилося? 

Світлана Гресь: Багато що 
змінилося. У декого відкрилися 
очі: «Виявляється, ви – письмен-
ниця!» Змінилося ставлення, мене 
почали більше запрошувати на 
зустрічі. Я старалася і раніше в 
школи до дітей ходити, мені са-
мій це подобається, коли з дітьми 
спілкуюся: я бачу нові теми, ідеї, 
тому що це зовсім інше спілкуван-
ня – живе. І діти настільки щирі, 
їм не важливо, хто прийшов, вони 
будуть аплодувати творам, які їм 
сподобалися. Мені допоміг твор-
чий вечір, я побачила, що можна 
було зробити інакше, цікавіше і 
краще. У нас було дуже мало часу, 
і ми вже виходили з того, що було 
підготовлено раніше, але якби я 
зараз готувала творчий вечір, по-
будувала б його по-іншому, хоча 
мені здається, що і цей творчий 
вечір багатьом сподобався. 

20 хвилин: Які у Вас плани 
на майбутнє? 

Світлана Гресь: Маю під-
готовлені до друку три книги, у 
мене є якийсь внутрішній цензор, 
мені дуже складно видати книжку. 
Чомусь до себе ставлюсь вимогли-
во, може, тому що я за фахом – 
не філолог та маю побоювання, 
що я зроблю щось не так. У всіх 
моїх книжках, без виключення, є 
редактор і коректор. У більшості 
видавництв немає ні редактора, 
ні коректора. Це вже за окремі 
гроші автор за бажанням шукає 
редактора і коректора, більшість 
авторів цього не робить. Чесно ка-
жучи, більшість своїх книг видаю 
власним коштом. Не люблю бути 

комусь винною, а звертатися до 
спонсорів теж не у моєму стилі. 

20 хвилин: Як протягом цього 
часу працювали інші видавництва? 

Світлана Гресь: Зараз дру-
кують все, жодної критики чи 
редагування немає. Що прине-
сли на електронному носії, те і 
видрукують.

20 хвилин: Що, на Вашу дум-
ку, потрібно змінити у вихованні 
дітей, скажімо, з літературного 
боку шкільної програми? 

Світлана Гресь: Зараз бать-
ки дуже закомплексовують дітей, 
вони  їх обмежують у виборі, 
свободі. Нині відпустити дитину 
одну мало хто зможе. Більшість 
контролюють, слідкують, і це 
обмежує. Ми колись могли зро-
бити щось, спробувати нове, і це 
був наш особистий досвід. Я не 
кажу, що це дуже добре, коли 
дитина повністю самостійна, її 
треба все одно контролювати та 
направляти, але при цьому й не 
обмежувати її творчість. 

20 хвилин: Що б Ви 
побажали творчій спільноті 
Житомирщини та самій собі? 

Світлана Гресь: Найпер-
ше щоб їм вистачало часу на 
творчість, зараз час летить 
з неймовірною швидкістю. 
Побажати креативності, 
щоб в них були достойні ідеї 
і можливість їхньої реаліза-
ції. Хочу побажати співпра-
ці, буває дуже часто автору 
одному складно от навіть 
створити пісню, треба, щоб 
була ще людина, композитор, 
людина творча, яка відчує на-
писане вами. Побажати, щоб 
їм поверталося те, що вони 
роблять, вдячними читачами, 
глядачами, щоб люди ціну-
вали те, що вони роблять, 
якщо воно гідне і достойне, 
звичайно. Отримували певні 
відзнаки, це теж стимул для 
творчої людини. 

20 хвилин: Чи вірите, що є 
окремий рай чи пекло для пись-
менників? 

Світлана Гресь: Вірю, я вза-
галі дуже цікаво ставлюсь до фі-
лософії життя. Я завжди казала, 
що я співтворець, тому що я тво-
рю, і всі творчі люди займають 
певний простір в історії, в пам’яті 
людства. Ми сьогодні більшість 
гідних письменників пам‘ятаємо, 
які написали, створили щось таке, 
що цінується і використовується 
людством як досвід.

20 хвилин: Хто пише Ваші 
книжки? Ви самі, чи вам допома-
гає Бог, чи потойбічні якісь сили? 

Світлана Гресь: Я думаю, 
що хтось мене підштовхує і на-
правляє, ніби за спиною і стоїть 
янгол-охоронець, але пишу я сама. 
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Бережіть історію Житомира!
Ігор Кавун, Руслан Мороз

Наша газета вже писала, що 
під час порубки дерев у пів-
денній частині Російського 
цвинтаря було зруйновано 
старовинні надгробки. Роботи 
велися у найстарішій частині 
цвинтаря, де розміщені оригі-
нальні надгробні пам'ятники 
дев'ятнадцятого і двадцятого 
століть та поховані відомі іс-
торичні особи.

Зараз ведеться розчищення від завалів, 
що утворилися. Деякі тополі мають ко-
лосальні розміри, тому робота не тільки 
фізично важка, але й трудомістка. Споді-
валися, що після низки наших публікацій 
уже ніщо і ніхто не зруйнує стародавні 
пам'ятки. Але, на жаль, ганебний процес 
знищення надгробків продовжується. В 
останній тиждень грудня 2021 року було по-
валено надгробок протоієрея кафедрально-
го Спасо-Преображенського собору Петра 
Дмитровича Сольського. Спочатку на його 
склеп були накладені гілки дерев, потім 

величезні стовбури. Мабуть, під час робіт 
це призвело до руйнації пам’ятника. 

Зі знаменитої книги краєзнавця та ар-
хівіста Руслана Кондратюка «Некрополь 
старого Житомира» дізнаємося, що цей 
протоієрей був знаменитий у Житомирі 
і 47 років служив у соборі. Його рідний 
брат став відомим лікарем і навіть лікував 
імператора Миколу I. А його племінники 
були відомими державними діячами. Один 
із них – Степан Михайлович Сольський – 
був не лише професором богослов'я, а й 
упродовж багатьох років київським міським 
головою, тобто керував містом. Протягом 17 
років (1883–1900) за його участі було пущено 
перший у країні електричний трамвай, 
з'явилося електричне освітлення вулиць, 
було прокладено каналізацію. Ми поці-
кавилися у київських краєзнавців, чи його 
могила зберіглася. Виявляється, що вона у 
відмінному стані. Степан Михайлович був 
похований у каплиці, яка сьогодні перебу-
ває у відмінному стані. Однак у Житомирі 
не вдалося зберегти могилу його родича 
– протоієрея Петра Сольського.

Було зруйновано одне з найдавніших по-
ховань 1840 року, тобто йому вже 180 років. 
Під зруйнованим надгробком похований та-
ємний радник Іван Максимович Мерцалов. 
Поки що нема історичних відомостей про 
нього. Але відомо, що у дев'ятнадцятому 
столітті далеко не кожен губернатор був 

удостоєний чину таємного радника. На 
початку ХХ століття його мали трохи більше 
560 чоловік у всій імперії. Майбутні істо-
рики обов'язково встановлять, хто він був і 
чому чиновника такого високого рангу було 
поховано у Житомирі. Тут є якась інтрига, 
яку належить дізнатися. Але могила його 
значно постраждала, і чи збережеться вона 
для майбутніх поколінь?

Нагадаємо, що 32 роки тому, 23 трав-
ня 1990 року, виконком Житомирської 
міської ради ухвалив рішення № 167 про 
затвердження кількох кладовищ Житоми-
ра, у тому числі й Російського цвинтаря, 
пам'ятниками історії та культури та про 
їхній комплексний благоустрій. Цьому 
історичному рішенню передували пу-
блікації у місцевих газетах («Вандализм 
по-житомирськи», «Песиголовці на цвин-
тарі» та ін.). За ці роки старовинні моги-
ли кладовища зазнавали руйнувань від 
стихійних лих та від вандалів-підлітків. 
Внаслідок цього втрачено значну кількість 
надгробків відомих жителів Житомира, 
майже всі фотографії на дореволюційних 
пам'ятниках розбиті та втрачені, зруйновані 
скульптури. Але були і позитивні зміни. За 
останні роки було відновлено понад трид-
цять надгробків, три каплиці-усипальниці 
законсервовані, ведеться регулярне при-
бирання алей. Нерідко самі містяни за свої 
кошти відновлюють могили тих чи інших 
священників, офіцерів, генералів. Порубка 
старих дерев – необхідна справа, вона веде 
до благоустрою старовинного цвинтаря, 
дозволить у майбутньому зробити його 
парком (так роблять у цілій низці євро-
пейських держав). Але це не можна роби-
ти через знищення матеріальних свідчень 
історії Житомира. Треба берегти історію 
Житомира!

Пріоритети-2022 у законопроєктах 
Цього року депутатів 

чекає не менш запекла 
праця, ніж торік. 

У планах на 2022 рік багато 
законів, які повинні завершити 
важливі реформи. Зокрема, це 
реформи СБУ і містобудування, 
децентралізації, пенсійна рефор-
ма, закон про народовладдя тощо. 
Перше засідання Верховної Ради 
відбудеться 25 січня, а тим часом 
коротко згадаємо, про що йдеться 
у цих документах.

Закон про народовладдя 
Законопроєкт № 5512 «Про 

місцевий референдум» парламент 
отримав ще 19 травня минулого 
року. Ініціаторами документа ви-
ступили аж 111 нардепів, серед 
яких голова Верховної Ради Руслан 
Стефанчук, очільники фракції та 
партії «Слуга народу» Давид Ара-
хамія і Олександр Корнієнко.

«Вкрай важливо, щоб документ 
став взірцевим законом та дійсно 
ефективним механізмом реалізації 
прямої демократії на місцевому 
рівні. Очікую, що десь на початку 
наступної сесії ми зможемо розгля-
нути цей документ на пленарному 
засіданні», – зазначив Стефанчук.

Законопроєкт визначає, які 
питання можна виносити на міс-
цевий референдум, а які ні, та хто 
може його ініціювати.

Пенсійна реформа
Серед пріоритетів 2022 року 

– запровадження другого накопи-
чувального рівня пенсійного за-

безпечення. Законопроєкт №2683 
був зареєстрований ще 2019 року, 
але депутати повернули його на 
доопрацювання. У листопаді 
минулого року голова Комітету 
з питань соціальної політики та 
захисту прав ветеранів Галина 
Третьякова подала новий варіант 
проєкту. 

Відповідно до нього роботодав-
ці сплачуватимуть до Пенсійного 
фонду 1% у 2023, 1,5% у 2024, 2% 
у 2025 роках від заробітної плати 
працівників. Держава співфінан-
суватиме внески на паритетних 
засадах. 

Реформа містобудування
Цього року влада планує за-

вершити реформу містобудуван-
ня. Для цього потрібно ухвалити 
у другому читанні законопроєкти 
№5655 та № 5877. Вони запрова-
джують систему прозорих дозво-

лів на будівництво та криміналь-
ну відповідальність за незаконне 
будівництво, а також посилюють 
захист історичних пам’яток. 

Окремо депутати планують 
проголосувати у другому читанні 
закон про столицю. Щоправда, 
законопроєкт № 2143-3 попере-
дньо отримав несхвальні відгуки 
від столичної влади та експертів. 
Автори законопроєкту заявляють, 
що хочуть підвищити спромож-
ність київської влади і децентра-
лізувати її. Тим часом експерти 
кажуть, що положення документа 
суперечливі. Зокрема, це стосу-
ється розділення посад міського 
голови і голови КМДА. 

Реформа СБУ
Реформа Служби безпеки 

України є частиною міжнародних 
зобов’язань нашої держави. Мета 
змін – позбавити спецслужбу не-

властивих їй функцій: економічної 
та слідчої. Натомість зосередитись 
на ефективній контррозвідці, бо-
ротьбі з тероризмом та захисті 
державної таємниці.

«Треба позбавити СБУ невлас-
тивих їй економічних функцій та 
важелів впливу на бізнес. Врешті це 
ще й наші зобов’язання перед міжна-
родними партнерами», – наголосив 
голова ВР Руслан Стефанчук.

Закріплення 
децентралізації
Інше важливе завдання для 

парламентарів – закріплення де-
централізації в Основному законі. 
Нову редакцію отримають дев’ять 
статей Конституції, які стосують-
ся адміністративно-територіаль-
ного устрою. Зокрема, в тексті 
з’являться громади і префекти.

Експерти кажуть, що в запро-
понованому проєкті досі залиша-
ються дискусійні питання. Напри-
клад, назви Дніпропетровської 
(Дніпровської) та Кіровоградської 
(Кропивницької) областей чи по-
рядок призначення і підпорядку-
вання префекта.

Легалізація медичного 
канабісу
У 2022 році також планується 

поставити крапку у питанні ви-
користання медичного канабісу. 
Раніше легалізувати ліки на осно-
ві канабіноїдів пробували у 2016, 
2019, 2020 і 2021 роках. Цього року 
уряд збирається подати до Верхо-
вної Ради новий варіант проєкту. 

«Уже оприлюднений на обгово-
рення урядовий законопроєкт про 
легалізацію медичного канабісу…  

Я сподіваюся, що депутати комі-
тету підтримають його», – заявив 
очільник парламентського комі-
тету з питань охорони здоров’я 
Михайло Радуцький.

За його словами, у новому 
документі посилено контроль 
Нацполіції за обігом конопель, а 
також чітко вказано, що таке ме-
дичний канабіс і як його будуть 
імпортувати.

Економічний паспорт
У грудні 2021 року Президент 

Володимир Зеленський зареє-
стрував у парламенті 4 пов’язані 
законопроєкти: про економічний 
паспорт; щодо державних внесків 
до системи економічного паспор-
та; щодо оподаткування коштів 
Фонду майбутніх поколінь та про 
відповідальність за порушення 
інтересів учасників Фонду май-
бутніх поколінь.

Передбачється, що кожен 
українець до 18 років стане учас-
ником Фонду майбутніх поколінь. 
Держава накопичуватиме на його 
рахунку кошти від ренти за корис-
тування надрами для видобування 
корисних копалин та доходів від 
інвестування внесків. 

Після повноліття учасники 
фонду зможуть витратити ці ко-
шти на навчання, купівлю житла, 
лікування чи пенсійні рахунки. У 
президентському офісі очікують, 
що завдяки економічному пас-
порту діти зможуть накопичити 
близько 10 тисяч доларів. 

Центр громадського  
моніторингу та контролю



18 Середа, 19 січня 2022WWW.ZT.20MINUT.UA Наше минуле

Композитор Косенко та Житомир
Ігор Александров 

Відомий композитор 
Віктор Степанович Ко-
сенко (1896-1938) більшу 
частину свого творчого 
життя (1918-1928) провів 
у маленькому провін-
ційному Житомирі. 

Він сюди приїхав із холодного, 
голодного революційного Пе-
трограда. І у Житомирі кипіла 
класова війна. Хтось у когось 
стріляв, і влада мінялася. По 
вулиці Дмитрівській, 6 в од-
ноповерховому цегляному бу-
диночку і оселився двадцяти-
дворічний композитор. Як він, 
творча людина, жив у роки гро-
мадянської війни у Житомирі? 
Це таємниця. Розповідали, що 
на цій же вулиці жив молодий 
житомирянин пан Борис Ми-
хайлович Меліневський – при-
страсний театрал, естет, знавець 
літератури та муз. Спекотні ре-
волюційні події, які тоді відбува-
лися у Житомирському міському 
театрі, його настільки захопили, 
що він пішов у червоноармійську 
кінноту. Наш молодий музикант 
Віктор, хоч і був із сім'ї генерала, 
не захопився подіями тих років. 
Працював землеміром у лісо-
вому управлінні, а вечорами 
віртуозно грав у місцевому 
кінотеатрі «Рим». Кажуть, 
що публіка охоче ходила на 
сеанси німого кіно, щоб на-
солодитись грою на піаніно 
молодого музиканта. Щоразу 
він грав все нові й нові імп-
ровізацію знайомих мелодій. 

Муза
1919 рік для Житомира ви-

дався дуже бурхливим. Спочат-
ку когось більшовики вибили з 
міста, потім хтось їх вигнав, але 
незабаром вони повернулися. На 
вулиці стрілянина, в будинках 
– холодно і голодно, а Віктор Сте-
панович зустрів музу свого жит-
тя, зустрів ту, якій присвятить 
усе своє коротке, але насичене 
життя та твори. У 1919 році на 
його концерт прийшла Ангелі-
на Володимирівна Канеп. Коли 
людині важко, вона йде до храму 
чи на концерт. Ангеліна Воло-
димирівна розлучилася зі своїм 
чоловіком, офіцером колишньої 
царської армії, на її утриманні 
були дві дочки. Щодень був днем 
виживання, домашній клопіт, 
пошуки харчування, теплого 
житла. У Житомирі родичів не 
було, важко бувало приїжджій 
людині у голодному прифрон-
товому місті знайти допомогу. 
Концерт Косенка сколихнув у 
її душі сильні та теплі почуття. 
Вона послала музикантові своє 
вітання та дві троянди. Вони зу-

стрілися і покохали одне одного. 
Вечорами ходили темними і не-
прибраними вулицями Жито-
мира, говорили про мистецтво і 
дрібниці і зрозуміли, що в їхніх 
серцях горить любов. У лютому 
1920 року в день весілля Віктор 
подарував дружині невеликий 
згорток, сказавши: «Галюшенько, 
мені більше нічого тобі подарува-
ти». У ньому були засушені тро-
янди, які вона подарувала йому 
після першого концерту. Майже 
всі твори, написані у Житомирі, 
особливо ліричні романси, він 
присвятив своїй дружині.

На вулиці Дмитрівській, 6, 
де жив композитор Косенко, 
народилися 12 романсів («Вони 
стояли мовчки» на слова В. Стра-
жева, «Я ждав тебе», «Ні відгуку, 
ні слова», «І знов в моїй душі» на 
слова О. Апухтіна, «Колискова» 
на слова О. Блока та ін.). А також 
соната (1922), соната для віолон-
челі та фортепіано (1923), соната 
(1926-29), тріо (1927), соната для 
скрипки та фортепіано (1928), 
соната для альта та фортепіано 
(1928), концерт (1928). У Жито-
мирі він почав писати 11 етюдів 
у формі старовинних танців, 
як казав композитор, сімейний 
альбом. Кожен етюд був присвя-
чений близьким йому людям, 
тобто житомирянам.

Олександр Сергійович Пуш-
кін про музику писав:

Из наслаждений жизни
Одной любви музыка 

уступает,
Но и любовь — мелодия...

Літературно-музичні 
вечори на Дмитрівській

Молодий композитор Косен-
ко мав любов і музику. На цих 
крилах він здіймався до висот 
творчості. У ті далекі роки у 
Житомирі було гарне музичне 
товариство, і були житомиряни, 
які володіли мистецтвом гри на 
музичних інструментах. Вони 
об'єднувалися, щоб дарувати 
красу мелодії людям. Незважа-
ючи на бурхливі політичні зміни, 

житомирська інтелігенція тих 
років любила проводити літера-
турно-музичні вечори. Усі в місті 
знали, що щочетверга на вулиці 
Дмитрівській у родині Косенків 
буде вечір. Туди приходила май-
бутня знаменита оперна співачка 
Зоя Гайдай та її батько музикант, 
приходив художник Канцеров, 
який чудово грав на віолончелі.

Віктор Степанович організу-
вав камерне тріо, яке дало понад 
п'ятдесят концертів. Знаменитий 
художник та вчитель малювання 
А. Г. Канцеров малював афіші. 
Косенко поставив справу так, що 
тріо постійно оновлювало свій 
репертуар. Вони грали твори кла-
сичних композиторів: Шумана, 
Бетховена, Гайдна, Моцарта, Рах-
манінова, Чайковського та інших. 
Хто навчався у музичній школі, 
знає, яких великих зусиль треба 
докласти, щоб розучити новий 
твір. Кожен із тріо після роботи 
був втомлений, але, натхненні 
мистецтвом, вони збиралися у 
Косенка вдома і розучували нові 
твори. Виконавцю багато сил дає 
вдячний глядач. Зоя Гайдай у 
своїх спогадах писала, що тріо 
Косенка багато виступало перед 
робітниками, солдатами та селя-
нами, які завжди їх зустрічали 
привітно й тепло. 

У Житомирі ходить гарна ле-
генда, і ми в неї охоче віримо, бо 
вона говорить про велике кохан-
ня житомирян до музики. Дру-
зі-музиканти, щоб не заважати 
сусідам, нібито зачиняли вікна 
і починали розучувати твори. 
Перехожі, чуючи гарну музику, 
стали збиратися під вікнами бу-
динку Косенка. Житомиряни, 
зачаровані красою виконання, 
писали записку з проханням 
виконати твір, що сподобався, 
і кидали в поштову скриньку 
господаря будинку на вулиці 
Дмитрівській.

Віктор Степанович набув по-
пулярності. У 1924–1925 рр. Ко-
сенко двічі виїздив до Москви, 
де отримав теплі відгуки на свої 

твори від Іполітова-Іванова, Мяс-
ковського, Гречанінова, Блюмен-
фельда. У Москві він подав до 
музичного сектору Державного 
видавництва (Держвидав) свої 
фортепіанні творі; деякі з них 
були прийняті до друку: етюд 
№ 2 (Меланхолійний) із циклу 
«12 етюдів для фортепіано ор. 
8», поема h-moll ор. 5, дві поеми-
легенди: e-moll i es-moll. Там у 
1925 р. він дає й авторський кон-
церт в Асоціації сучасної музики 
(АСМ), де були виконані роман-
си, кілька фортепіанних п’єс і 
віолончельна соната. У 1927 р. 
Косенка запросили дати кілька 
концертів у Харкові – на радіо та 
в Будинку вчених. Усі концерти 
мали значний успіх у слухачів 
і в пресі. У травні 1928 р. В. С. 
Косенко знов відвідує Харків, де 
подає до друку в Державне ви-
давництво України кілька своїх 
творів і дає авторські концерти в 
Будинку вчених і на радіо.

Композитор Косенко вва-
жав, що у Житомирі мину-
ли найщасливіші роки його 
життя. Тут він зустрів свою 
любов і музу – Ангеліну Воло-
димирівну Канеп, друзів-му-
зикантів, однодумців, вдячну 
публіку. Десять років у Жито-
мирі були насичені творчою 
працею та подарували нашій 
культурі найціннішу музич-
ну спадщину, яка ніколи не 
згасне. 

За словами Д. Й. Бараш 
(Кольчинської), це місто можна 
вважати другою батьківщиною 
Косенка: «Він проживав у Жито-
мирі всього трохи більше 10 років, 
але якщо згадати, що Віктор Сте-
панович помер на 42-му році жит-
тя, активною композиторською 
діяльністю займався приблизно 
два десятиліття (10 «житомир-
ського» і 10 «київського»), то це не 
здасться перебільшенням, адже 
саме у Житомирі він прийшов до 
думки про своє композиторське 
покликання, створив етапні 
твори».

Житомирський музичний фаховий коледж ім. В.С. Косенка
Ангеліна Канеп –  

дружина композитора.
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Сіла батарейка: 
де взяти сили після свят?

Марія Кравчук

Новорічні та різдвяні свята за-
кінчились, а отже, настала пора 
робочих буднів і повсякденної 
рутини. Проте що робити, коли 
немає сил та нічого не хочеться? 
Журналісти «20 хвилин» зна-
йшли відповідь на це питання.

Народна мудрість каже: «Хто вміє пра-
цювати – той вміє і відпочивати». Хороший 
відпочинок – це запорука ефективної роботи 
в майбутньому.

Для початку – виспіться
Не секрет, що новорічні та різдвяні свята 

змінюють біологічний ритм людини. Основні 
святкування випадають у вечірній та нічний 
час, що призводить до насичених емоцій та 
вражень, тому це є стресом для організму.

Неможливо бути продуктивним та нала-
штованим на роботу, якщо ваш організм й досі 
перебуває у святковому ритмі. Отже, перша і 
одночасно найважливіша рекомендація: перед 
робочим днем присвятіть достатньо часу сну. 
Потрібно піти спати раніше та провести в 
ліжку мінімум 8 годин.

Вам складно заснути рано після бурхливих 
святкових днів? На допомогу прийдуть без-
печні заспокійливі засоби. Звичайний чай з 
ромашкою підвищить ваші шанси на здоровий 
сон. На користь піде довга вечірня прогулянка, 
трошки виснажений організм та ударна порція 
свіжого повітря зроблять свою справу.

Не рекомендується за годину до сну ди-
витися в екрани: чи то комп’ютерний, чи то 
дисплей мобільного телефону. І, звичайно, 
перед «відповідальною» ніччю відмовтеся від 
калорійної їжі. Інакше, доки ви будете спати, 
ваш організм буде інтенсивно працювати над 
перетравленням, а отже, про повноцінний 
відпочинок можна буде забути.

Переходимо на корисне харчування
За період новорічних та різдвяних свят у 

середньому ми набираємо 1-2 зайвих кілогра-
ми. Але біда не в них, а в тому, що людина 
звикає їсти більше і їй дуже важко зупинитися. 
Результат – постійні переїдання, порушення 
харчової поведінки і систематичний набір все 
більшої кількості зайвих кілограмів.

Щоб відновитися і знову почати працювати 
правильно, без накопичення зайвого жиру, 
організму потрібно стільки ж часу, скільки 
ми харчувалися неправильно. Наприклад, 
якщо для вас період свят тривав 2 тижні, то 
стільки ж часу треба відвести організму для 
того, щоб він знову звик до нормального хар-
чового режиму. В цей період буде важко не 
зірватися, але варто постаратися. Насамперед 
для власного здоров’я.

Для відновлення організму потрібно змі-
нити режим харчування. Насамперед при-
брати з раціону шкідливі продукти – салати 
з важкими соусами, жирну та смажену їжу, 
солодкі та алкогольні напої, додати більше 
свіжих овочів, фруктів та зелені. Якщо любите 
готувати м’ясні страви – спробуйте їх туш-
кувати чи запікати. Вечеряти постарайтеся 
більш легкою їжею, наприклад, салат, риба 

на пару, запечені овочі. У цей період корисно 
буде провести детокс організму: кілька днів 
їсти лише фрукти та овочі.

Відновіть водний баланс – пийте не менше 
1,5 літра чистої негазованої води. Це очистить 
організм та додасть вам свіжості.

Привіт, спорте!
Якщо ви займаєтеся спортом – не потрібно 

брати на себе одразу великі навантаження, 
почніть з пробіжки та ранкової аеробіки, йога 
також буде дуже корисною. Який би вид фізич-
ної активності не обрали, головне – почніть. А 
результат не змусить себе чекати.

Догляд за обличчям
Не менш важливо привести в порядок шкі-

ру обличчя. Позитивно вплине на стан шкіри 
масаж. Точковий масаж освіжить шкіру об-
личчя, зробивши її пружною та шовковистою. 
Кінчиками пальців легкими круговими рухами 
помасажуйте обличчя за масажними лініями, 
від зовнішніх кінчиків брів рухайся до центру, 
потім від зовнішніх куточків очей – до носа, 
від куточків губ – до вух. Перед процедурою 
на обличчя слід нанести жирний крем або 
олійку, щоб не розтягувати шкіру під час рухів.

Зробіть контрастні ванночки для облич-
чя. Налийте у дві мисочки гарячу та холодну 
воду (також можна використовувати відвар, 
охолоджений і теплий, із трав – ромашки, 
календули, череди). Умивайся по черзі. Про-
цедура повинна тривати не більше 3 хвилин, і 
завершити її слід вмиванням холодною водою.

Також можна робити компреси, чергуючи 
холодні й теплі. Для цього знадобляться два 
невеликі рушники. Спершу змочіть один у 
теплій воді та прикладіть до обличчя, три-
майте, допоки не охолоне. Потім прикладіть 
до обличчя рушник, змочений у холодній воді. 
І потримайте не більше 2 хвилин.

На завершення процедури можна про-
терти обличчя кубиком льоду (попередньо 
заготовленим із відвару трав). 

Повернення до роботи
Для того, щоб повернутися до робочого 

графіку та відповідного стану, насамперед 
поставте собі запитання: «Чи влаштовував 

мене мій графік, моя робота, навантажен-
ня та стиль життя до свят? Чи й справді я 
хочу повернути чи змінити щось у своєму 
житті?» Відповідь на це запитання може 
стати гарною підказкою до вирішення цієї 
проблеми.

Така реакція організму може бути про-
тестом психіки та підсвідомості, що дає вам 
сигнали, на які варто звернути увагу. Якщо 
до свят вас влаштовувало ваше життя, треба 
розглянути варіант апатичного стану.

Найчастіше апатія розвивається уна-
слідок перенесених захворювань (важкі за-
студи наприклад), авітамінозу, емоційного 
вигорання (це стан фізичного, емоційного і 
розумового виснаження, частіше у професі-
ях, де є висока концентрація спілкування з 
людьми або висока відповідальність за їхні 
життя), а також у результаті пережитої кри-
зи або тривалого фізичного (зміна режиму 
дня у свята, підготовка до святкування і саме 
святкування) чи емоційного напруження 
(зустрічі з друзями та знайомими, хвилю-
вання стосовно різних подій).

Перед початком нового робочого тижня 
заплануйте на сон щонайменше 8 годин (для 
жінок +1 година). Добрий сон – запорука 
вашої працездатності.

На роботу прийти або організувати до-
машній робочий простір варто на 15 хвилин 
раніше, щоб у спокійній обстановці нала-
штуватися на робочий лад.

Необхідно максимально відновити 
звичний для вас режим дня (не дозволяти 
собі сидіти біля телевізора або комп’ютера 
до глибокої ночі, не повертатися з вечірки 
на світанку, оскільки відсипатися до обіду 
можливості не буде).

Розплануйте свій робочий тиждень/
місяць, щоб візуально бачити, де най-
більш насичені робочі дні. Обов’язково 
заплануйте наступний відпочинок, щоб 
ваша підсвідомість розуміла, що він чекає 
на вас. Це може бути день народження, 
вихідні, відпустка, час для розваг та на-
сичених емоцій.

МІНІСТЕРСТВО  
ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Н А К А З
Військового комісара 

Житомирського об'єднаного 
міського територіального 
центру комплектування 
та соціальної підтримки 
Житомирської області

22.12.2021 м. Житомир № 223 

Про приписку 
громадян 2005 р.н.  

до призовної дільниці
1. На підставі Закону України 

«Про військовий обов’язок і вій-
ськову службу» з 1 січня по 31 
березня 2022 року проводить-
ся приписка до призовної діль-
ниці Житомирського об'єднаного 
міського територіального центру 
комплектування та соціальної 
підтримки громадян 2005 року 
народження.

2. Явці на приписку підляга-
ють всі громадяни, які наро-
дились з 1 січня по 31 грудня 
2005 року включно і постійно 
або тимчасово проживають на 
території м. Житомира а також 
громадяни старших років наро-
дження, які не пройшли при-
писку раніше.

3. Всі громадяни, яким на-
лежить пройти приписку до 
призовної дільниці зобов’язанні 
прибути за адресою: м. Жито-
мир, вул. Тараса Бульби-Боровця, 
21 в точно визначений для них 
час, маючи при собі документи, 
що вказані в особистих повістках. 
Громадяни, які не отримали 
особистих повісток, зобов’язані 
прибути за вказаною адресою з 
25 лютого по 16 березня 2021р., 
маючи при собі документи, що 
засвідчують особу.

4. На підставі Закону Украї-
ни «Про військовий обов’язок і 
військову службу» керівники під-
приємств, установ, організацій та 
навчальних закладів зобов’язані 
звільнити громадян, яким необ-
хідно пройти приписку до при-
зовної дільниці на час, необхід-
ний для проходження приписки 
і забезпечити їх своєчасну явку в 
військовий комісаріат.

5. Контроль за виконанням 
наказу покласти на заступника 
військового комісара – началь-
ника відділення рекрутингу та 
комплектування Житомирського 
ОМТЦК та СП  підполковника С. 
ВІШТАЛЕНКА.

6. Наказ довести до дирек-
торів загальноосвітніх шкіл, 
професійно-технічних училищ, 
вищих навчальних закладів та 
вищих учбових закладів, керів-
ників комунально-виробничих 
житлово-ремонтних експлуата-
ційних підприємств, керівників 
об’єднань співвласників багато-
поверхових будинків,  згідно з 
розрахунком розсилки у частині, 
що їх стосується.

Військовий комісар 
Житомирського об’єднаного 

міського територіального центру 
комплектування та соціальної 

підтримки
полковник О. ВАРИВОДА

Офіційно
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оцінки впливу на довкілля  (автоматично генерується 
програмними засобами ведення Єдиного реєстру з  

оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом 
господарювання)  

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

генерується програмними засобами ведення Єдиного 
реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової 

версії зазначається суб’єктом господарювання) 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка під-

лягає оцінці впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ  
«БМ ГРАНІТ - У» (код ЄДРПОУ 34082526)

інформує про намір провадити плановану 
діяльність та оцінку її впливу на довкілля 

1. Інформація про суб’єкта господа-
рювання 

Юридична адреса: 10001, Житомирська 
обл., м. Житомир, вул. Малинська, 10, оф.2 
тел. (044)561-42-00. Директор – Біденко О.В.

2. Планована діяльність, її характе-
ристика, технічні альтернативи 

Планована діяльність, її характеристика 
Планована діяльність полягає в розроб-

ці та подальшій рекультивації Малинського 
родовища гранітів ділянка Городищенська, 
яка розташована у Малинському районі Жи-
томирської області, за 0,5 км на північний схід 
від с. Городище. Передбачається видобування 
гранітів, в якості сировини для виробництва 
щебеню будівельного та каменю бутового і 
заповнювачів для важкого асфальтобетону.

Технічна альтернатива 1 
Родовище не експлуатується, розкривні 

та видобувні роботи на ділянці надр про-
водились з 1970-х по 1995 рік, на даний час 
на земельній ділянці наявна гірнича виробка. 
Розкриття родовища далі (при необхідності) 
буде здійснюватися відкритим способом з 
в’їзною траншеєю та утворенням робочого 
майданчика на добувному горизонті і необ-
хідного випередження по розкриву, роз-
робка планується здійснюватись відкритим 
способом із застосуванням буро¬вибухових 
робіт. Система розробки родовища суцільна 
з паралельним просуванням фронту робіт, 
транспортна з зовнішнім відвалоутворенням. 
Переробка гірничої маси на щебеневу про-
дукцію планується на пересувній виробничій 
лінії. По закінченню видобування корисних 
копалин передбачається технічна та біоло-
гічна рекультивація порушених гірничими 
роботами земель.

Буріння робочих блоків та підбурювання 
підошви виконуватиметься буровими станка-
ми фірми «Atlas-Сорсо» марки ROC-L-6-H, 
розробка негабариту проводиметься гідро-
молотом Rammer S-56 на базі екскаватора 
Volvo ЕС360В. Відокремлення гірничої маси 
від масиву здійснюватиметься за допомогою 
вибухових робіт, які будуть проводитись за 
типовими спеціальними проектами підряд-
ною спеціалізованою організацією. Пере-
робка гірничої маси на щебеневу продукцію 
планується на мобільному (пересувному) 
дробильно-сортувальному комплексі на базі 
установок Metso LT120, Mesto LT330, річною 
потужністю 500 тис.т щебеню і 100 тис.т відсіву. 
Встановлення мобільного щебеневого заводу 
планується в гірничій виробці.

На виконання гірничих робіт на Малин-
ському родовищі граніту ділянка Городищен-
ська ТОВ «БМ ГРАНІТ - У» має:

- спеціальний дозвіл на користування 
надрами № 4509, від 21 листопада 2007 року, 
термін дії 20 років, площа об’єкту, території 
18,3 га;

- робочий проект реконструкції кар’єру 
промислової розробки та гірничотехнічної 
рекультивації ділянки Городищенська Ма-
линського родовища гранітів в Малинському 
районі Житомирської області.

- акт про надання гірничого відводу від 
15.08.2008р. №48.  

Технічна альтернатива 2 

Технічною альтернативою переробки гір-
ничої маси на щебеневу продукцію мобільним 
(пересувним) дробильно-сортувальним комп-
лексом, який буде розміщений у гірничій ви-
робці, може бути використання стаціонарної 
дробильно-сортувальної лінії з виробництва 
щебеню, яку потрібно розмістити в межах 
земельного відводу в підприємства за меж-
ами гірничого відводу. Завдяки використан-
ню пересувного дробильно-сортувального 
комплексу значно зменшуються вплипи на 
навколишнє середовище - зокрема, немає 
необхідності у використанні додаткових зе-
мельних ресурсів для розміщення виробничих 
потужностей, а основні джерела викидів та 
шуму будуть розміщуватись безпосередньо у 
гірничій виробці, тому технічна альтернатива 
№ 2 не розглядається.

3. Місце провадження планованої ді-
яльності, територіальні альтернативи 

Територіальна альтернатива 1
Розробка Малинського родовища граніту 

ділянка Городищенська буде проводитись 
за 0,5 км на північний схід від с. Городище у 
Малинському районі Житомирської області. 
Районний центр - м. Малин розташоване на 
відстані 6,0 км на захід від родовища.

Територіальна альтернатива 2
У зв’язку з тим, що родовище має визна-

чені координати ділянки родовища на якій 
затверджені запаси корисної копалини, тери-
торіальна альтернатива № 2 не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив 
планованої діяльності 

Вплив на соціальне середовище носить 
позитивний аспект. Соціально - економічний 
вплив планованої діяльності полягає в забез-
печенні населення робочими місцями крім 
того, сплаті податків в місцеві бюджети (в т.ч. 
сплата рентних платежів).

5.Загальні технічні характеристики, 
у тому числі параметри планованої ді-
яльності (потужність, довжина, площа, 
обсяг виробництва тощо) 

Загальна кількість запасів згідно спеці-
ального дозволу на користування надрами 
ділянка Городищенська Малинського родо-
вища граніту № 4509 від 21.11.2007р. становила 
по категоріям: А- 105 тис.м3, В - 946 тис.м3, 
С1 - 2719 тис.м3. Разом по категоріям А + В + 
С1- 3770 тис.м3.

Корисними копалинами на ділянці Горо-
дищенська Малинського родовища гранітів 
виступають граніти для виробництва щебеню. 
Подальшу розробку карє’ру планується про-
водити сучасною технікою та з урахуванням 
сучасних досягнень в технології проведення 
розробки родовищ. Буріння робочих блоків 
та підбурювання підошви виконуватиметься 
буровими станками, розробка негабариту 
проводиметься гідромолотом на базі екс-
каватора. Відокремлення гірничої маси від 
масиву здійснюватиметься за допомогою 
буро-вибухових робіт. Переробка гірничої 
маси на щебеневу продукцію планується на 
мобільному (пересувному) дробильно-сорту-
вальному комплексі.

Згідно робочого проекту річна потужність 
кар’єру становить 268 тис. м3 гірничої маси в 
твердому стані, річна виробнича потужність 
щебеневого заводу - 500 тис.т щебеню та 100 
тис.т відсіву. Строк служби кар’єру 18 років.

6. Екологічні та інші обмеження 
планованої діяльності за альтернати-
вами: 

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої 

діяльності встановлюються згідно Законо-
давства України з дотриманням нормативів 
гранично-допустимих рівнів екологічного 
навантаження на природне середовище, сані-
тарних нормативів, охорони праці, пожежної 
безпеки, радіаційного контролю, поводження 
з відходами тощо.

щодо технічної альтернативи 2
Екологічні та інші обмеження планованої 

діяльності встановлюються згідно Законо-
давства України з дотриманням нормативів 
гранично-допустимих рівнів екологічного 

навантаження на природне середовище, сані-
тарних нормативів, охорони праці, пожежної 
безпеки, радіаційного контролю, поводження 
з відходами тощо.

щодо територіальної альтернативи 1. До-
тримання встановлених законодавством норм 
щодо санітарно-захисних зон.

щодо територіальної альтернативи 2. Не 
розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна під-
готовка і захист території за альтерна-
тивами: 

щодо технічної альтернативи 1
При розробці родовища забезпечити 

заходи з інженерної підготовки та захисту 
території родовища в межах видобувної площі 
для недопущення несприятливих природних 
явищ (ерозія схилів, бортів, підтоплення, зсуви 
тощо) викликаних діяльністю підприємства.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно як до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1,2.
У зв’язку з тим, що родовище існуюче тери-

торіальна альтернатива 1,2 не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого 

впливу на довкілля: 
Можливі впливи планованої діяльності 
щодо технічної альтернативи 1 при 

розробці Малинського родовища граніту ді-
лянка Городищенська на довкілля включають:

- клімат і мікроклімат - відсутні;
- грунт - зняття ГРШ (при необхідності) 

з площі земельної ділянки відведеної під 
розробку кар’єру, за межами виділеної ді-
лянки - вплив на ґрунти відсутній. Після 
відпрацювання родовища передбачена 
гірничотехнічна і біологічна рекультивація 
порушених гірничими роботами земель від-
повідно до проекту.

- геологічне середовище - проявляється у 
вигляді порушення природного рельєфу ден-
ної поверхні з утворенням гірничої виробки 
(згідно спеціального дозволу на користування 
надрами № 4509, від 21 листопада 2007 року 
площа родовища становить 18,3га) 

- повітряне - вплив на повітряне серед-
овище відбувається за рахунок викидів в 
атмосферне повітря забруднюючих речовин 
при проведенні розкривних (при необхід-
ності), буро-вибухових та видобувних робіт, 
розвантажувально-навантажувальних робіт, 
при переробці гірничої маси на щебеневу про-
дукцію, при роботі двигунів кар’єрної техніки 
та в процесі обслуговування техніки. Шумове 
навантаження пов’язане з роботою гірничого 
та дробильно- сортувального обладнання, 
кар’єрних машин і ремонтних робіт.

- водне - вплив на ґрунтові води в районі 
Малинського родовища ділянка Городищен-
ська внаслідок розробки родовища та від-
качки кар’єрної води та помірний вплив на 
поверхневі водні об’єкти внаслідок скидання 
очищених кар’єрних вод в р. Ірша. Аварійних 
скидів кар’єрних вод здійснюватися не буде.

- рослинний і тваринний світ, заповідні 
об’єкти - фізичний і ландшафтно- форму-
ючий вплив на флору і фауну району робіт, 
зміни умов існування рослин і тварин на 
безпосередній тереторії проведення робіт. 
Території об'єктів ПЗФ відсутні.

- навколишнє техногенне середовище - 
вплив відсутній.

щодо технічної альтернативи 2:
щодо територіальної альтернативи 1  
соціальне середовище – здійснення не-

гативних впливів не передбачається. Плано-
вана діяльність позитивно впливає на рівень 
зайнятості місцевого населення та розвиток 
економіки і промисловості району;  

щодо територіальної альтернативи 2 
не розглядається. 
9. Належність планованої діяльності 

до першої чи другої категорії видів ді-
яльності 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») 

Планована діяльність належить до дру-
гої категорії видів планованої діяльності та 
об’єктів, які можуть мати значний вплив на 
довкілля, та підлягають оцінці впливу на 
довкілля (ч. 3 п. 3 ст. 3 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля»). 

10. Наявність підстав для здійснення 
оцінки транскордонного впливу на до-
вкілля (в тому числі наявність значного 
негативного транскордонного впливу 
на довкілля та перелік держав, довкілля 
яких може зазнати значного негативного 
транскордонного впливу (зачеплених 
держав)

Підстав для здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля немає. Транскор-
донний вплив відсутній. 

11. Планований обсяг досліджень та 
рівень деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень 
деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з ОВД  у відповідності із ст.6 ЗУ 
«Про оцінку  впливу на довкілля» №2059-VIII 
від 29 травня 2017 року. 

12. Процедура оцінки впливу на до-
вкілля та можливості для участі в ній 
громадськості

Планована суб’єктом господарювання ді-
яльність може мати значний вплив на довкілля 
і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля 
відповідно до Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”. Оцінка впливу на до-
вкілля - 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 додат-
кової інформації, яку надає суб’єкт господа-
рювання, а також інформації, отриманої від 
громадськості під час громадського обгово-
рення, під час здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотиво-
ваного 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 пла-
нованої діяльності, зазначеного у пункті 14 
цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля 
уповноважений орган, виходячи з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, ви-
значає допустимість чи обґрунтовує недопус-
тимість провадження планованої діяльності 
та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження 
планованої діяльності без оцінки впливу на 
довкілля та отримання рішення про про-
вадження 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 дета-
лізації 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 зві-
ту з оцінки впливу на довкілля протягом 
щонайменше 25 робочих днів громадськос-
ті 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 об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
буде повідомлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах те-
риторії карантину, встановленого Кабіне-
том Міністрів України з метою запобігання 
поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби (COVID-19), спричи-
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Заява про наміри
ТОВ «АТБ - ІНВЕСТ» планує будівни-

цтво об’єкту: «Прибудова адміністра-
тивно-офісних приміщень до власної 
будівлі магазину за адресою: м. Житомир, 
вул. Вітрука, 38». 

Об’єкт не відноситься до особливо небез-
печних промислових об'єктів, що можуть 
несприятливо впливати на навколишнє 
середовище, видів діяльності й об'єктів, 
що становлять підвищену екологічну не-
безпеку, об'єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля. Об’єкт не є джерелом 
транскордонного впливу. Санітарно-захисна 
зона для даного об’єкту не встановлюється. 
Метою є прибудова адміністративно-офіс-

них приміщень до власної будівлі сучасного 
магазину продовольчих та непродовольчих 
товарів для населення. Функціонування ма-
газину з процесами свіжої випічки та піци, 
обладнання для заморожування і кондиці-
ювання повітря, а також місць паркування 
автотранспорту в т.ч. вантажного біля рампи. 
Проектом передбачається 28 паркомісць, 
та розвантажувальне місце розраховане на 
одночасне розвантаження 1 вантажівки. 
Земельних ресурсів не потребує. Ство-
рення нових робочих місць, покращення 
інфраструктурного забезпечення району, 
надходження додаткових коштів в місцевий 
бюджет. Сировинних ресурсів не потребує. 
При будівництві та експлуатації викорис-
тання підрядного автотранспорту. Еколого-

інженерної підготовки і захисту територій 
не потребує. На клімат і мікроклімат не 
впливає; Забруднення атмосферного повітря 
в процесі функціонування адміністративної 
будівлі (пекарня, холодильне обладнання), 
а також ділянок паркування. Побутові та 
виробничі стоки від санітарно-технічних 
приладів відводяться самопливною мережею 
в зовнішню існуючу мережу господарсько-
побутової каналізації. Стоки з території 
стоянки автомобілів надходять на споруди 
дощового стоку, територія не входить до 
водоохоронних зон водойм. Об’єкти природ-
но-заповідного фонду на земельній ділянці 
об'єкту планованої діяльності і на ділянках 
з якими вона межує відсутні. Негативних 
впливів на ПЗФ не очікується, цінні породи 

рослин на майданчику і на прилеглій те-
риторії відсутні. Функціонування об’єкту в 
даному місці не створить погіршення умов 
проживання населення. Ділянка об'єкту 
розташована поза межами історико-куль-
турних заповідників, територій пам'яток, 
зон охорони пам'яток. Утворюються тверді 
побутові відходи (ТПВ) та рідкі відходи 
жирів з жироуловлювача, в подальшому з 
можливою їх утилізацією. Обсяг виконання 
ОВНС: відповідно вимог п.2 ДБН А.2.2-1-2003. 

Зауваження та пропозиції надсилати 
в місячний термін до Житомирської 
ОДА, за адресом: 10014 м. Житомир, 
майдан ім. С.П.Корольова, 1, тел. (0412) 
47-09-39, 47-13-40, 47-10-54 Email: ztadm@
apoda.zht.gov.ua

неної коронавірусом SARS-CoV-2, до повного 
його скасування та протягом 30 днів з дня 
скасування карантину, громадські слухан-
ня 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 до-
сліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюд-
нення цього повідомлення на офіційному веб-
сайті уповноваженого органу громадськість 
має право надати уповноваженому органу, 
зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, 

зауваження і пропозиції до планованої діяль-
ності, 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 діяль-
ності 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 пропо-
зицій громадськості вони будуть розміщені в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
та передані суб’єкту господарювання (протя-
гом 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 гос-
подарювання під час підготовки звіту з оцінки 
впливу на довкілля зобов’язаний врахувати 
повністю, врахувати частково або обґрун-
товано відхилити зауваження і пропозиції 
громадськості, надані у процесі громадського 
обговорення обсягу досліджень та рівня дета-
лізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна 
інформація про це включається до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження плано-
ваної діяльності 

Відповідно до законодавства рішенням 
про провадження даної планованої діяльності 

буде Висновок з оцінки впливу на довкілля, 
що видає Міністерство захисту довкілля та 
природних ресурсів України. 

15. Усі зауваження і пропозиції гро-
мадськості до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, необ-
хідно надсилати до 

Міністерство захисту довкілля та природ-
них ресурсів України, Департамент екологічної 
оцінки та контролю, вул. Митрополита Василя 
Липківського, 35, м. Київ, 03035. Тел./факс: (044) 
206-31-40, (044) 206-31-50 Електронна адреса: 
OVD@meрr.gov.ua. Контактна особа: директор 
департаменту екологічної оцінки та контролю 
Котяш Лада Павлівна.

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, зби-
рання та врахування зауважень і пропозицій 
громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Планованою діяльністю є будівництво 

(облаштування) автостоянок в рамках «Но-
вого будівництва торговельного комплексу 
для торгівлі непродовольчими (в основному 
будівельна група товарів) і продовольчими 
товарами».

Передбачено будівництво торговельного 
центру загальною площею до 18000 м2 та від-
критих стоянок легкових автомобілів загаль-
ною площею до 1,65 га (29 машино-місць для 
розміщення легкових автомобілів персоналу 
та 731 машино-місце для легкових автомо-
білів відвідувачів на території комплексу). 
Для завантаження/розвантаження товару та 
матеріалів передбачене облаштування техно-
логічного майданчика.

Загальна площа ділянки – 7,3178 га.
Місце провадження планованої діяльності: 

м. Житомир, в межах вулиці Богунська та 
проспект Миру.
(загальні технічні характеристики, у тому числі пара-
метри планованої діяльності (потужність, довжина, 

площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження 
планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Епіцентр К». Код ЄДРПОУ 32490244.
Адреса: 04128, м. Київ, вул. Берковецька, 

6-К.
Телефон: + 38(044) 206-26-00.

(повне найменування юридичної особи, код згідно з 
ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної 

особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія 
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої 
релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника 
податків та офіційно повідомили про це відповід-
ному 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

Управління екології та природних ресур-
сів Житомирської обласної державної адміні-
страції, 10014, м. Житомир, вул. Театральна, 
17/20, e-mail: pryroda@eprdep.zht.gov.ua, тел.: 
(0412) 47-25-36, контактна особа – начальник 
відділу оцінки впливу на довкілля Семенюк 
Микола Миколайович.
(найменування уповноваженого органу, місцезнахо-

дження, 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 планованої діяльності буде:

Дозвіл на виконання будівельних робіт, 
що видається Державною архітектурно-бу-
дівельною інспекцією України (згідно ст. 37 
Закону України «Про регулювання містобу-
дівної діяльності»);

Інші документи дозвільного характеру, 
передбачені законодавством, за умови що 
вони не передбачають встановлення (за-
твердження) змін у діяльності, затвердженій 
(схваленій) рішенням про провадження пла-
нованої діяльності або подовження строків 
її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ 
«Про оцінку впливу на довкілля»).

(вид рішення про провадження планованої діяль-
ності, орган, уповноважений його видавати, норма-

тивний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок гро-
мадського 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 офі-
ційного опублікування цього оголошення 
(зазначається у назві оголошення) та надання 
громадськості доступу до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля та іншої додаткової інформа-
ції, визначеної суб’єктом господарювання, що 
передається для видачі висновку з оцінки 
впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського об-
говорення 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 вне-
сенням до протоколу громадських слухань. 
Пропозиції, надані після встановленого стро-
ку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах те-
риторії карантину, встановленого Кабіне-
том Міністрів України з метою запобігання 
поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби (СОVID-19), спричи-
неної коронавірусом SARS-CoV-2, до повного 
його скасування та протягом 30 днів з дня 
скасування карантину, громадські слухання 
не проводяться і не призначаються на дати, 
що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться
____________________________________________
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення 

громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться
____________________________________________

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

6. Уповноважений центральний орган або 
уповноважений територіальний орган, що за-
безпечує доступ до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої доступної інформації щодо 
планованої діяльності

Управління екології та природних ресур-
сів Житомирської обласної державної адміні-
страції, 10014, м. Житомир, вул. Театральна, 
17/20, e-mail: pryroda@eprdep.zht.gov.ua, тел.: 
(0412) 47-25-36, контактна особа – начальник 
відділу оцінки впливу на довкілля Семенюк 
Микола Миколайович.
(зазначити найменування органу, місцезнаходжен-

ня, номер телефону та контактну особу)

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

Управління екології та природних ресур-
сів Житомирської обласної державної адміні-
страції, 10014, м. Житомир, вул. Театральна, 
17/20, e-mail: pryroda@eprdep.zht.gov.ua, тел.: 

(0412) 47-25-36, контактна особа – начальник 
відділу оцінки впливу на довкілля Семенюк 
Микола Миколайович.

Зауваження і пропозиції приймаються 
протягом усього строку громадського обгово-
рення, зазначеного в абзаці другому пункту 
5 цього оголошення.

(зазначити найменування органу,  
поштову та електронну адресу,  

номер телефону та контактну особу)

8. Наявна екологічна інформація щодо пла-
нованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля плано-
ваної діяльності на 162 аркушах та Додатки.
____________________________________________
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд 

громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосу-

ється планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої додаткової інфор-
мації (відмінне від приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого 
громадськість може ознайомитися з ними

ТОВ «Епіцентр К». Адреса: м. Житомир, 
Київське шосе, 4/2. Дата, з якої громад-
ськість може ознайомитися з документами 
– 21.01.2022. Контактна особа – Павлюк Олег 
Вікторович, тел.: (097) 668-84-04.

Житомирська міська рада. Адреса: 10014, 
м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 4/2. 
Дата, з якої громадськість може ознайоми-
тися з документами – 21.01.2022. Контактна 
особа – Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів влади Кондра-
тюк Сергій Миколайович, тел. приймальні: 
(0412) 48-11-76.

Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкіл-
ля, електронна адреса: http://eia.menr.gov.ua. 
Дата, з якої громадськість може ознайомитися 
з документами – дата подачі підприємством 
до Єдиного реєстру ОВД – 20.01.2022 (вне-
сення Управлінням екології та природних 
ресурсів Житомирської ОДА до Єдиного 
реєстру ОВД – протягом трьох робочих днів 
з дня отримання).

(найменування підприємства, установи,  
організації, місцезнаходження, дата, з якої 

громадськість може ознайомитися з документами, 
контактна особа)
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

ВОДIЇ КАТ. Д ПОТРIБНI ДЛЯ РОБОТИ НА 
МАРШРУТАХ М.КИЄВА. 1500 ГРН НА 
ДЕНЬ. ЖИТЛО НАДАЄМО 0665215397, 
0676000161

• ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ ВОДIЇВ-
ДАЛЕКОБIЙНИКIВ (ВIДКРИТА КАТЕГОРIЯ СЕ) 
НА ВНУТРIШНI ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПО УКРАЇНI 
(БАЗА М. КОРОСТИШIВ). ОПЛАТА ПРАЦI 
ДОГОВIРНА. 0967861545, 0967549630

• Потрiбнi охоронники на вахту - 20/10; 
30/15. Проїзд, харчування за рахунок 
фiрми. Оплата за змiну- охоронник 400-
450; старший змiни-500-600. Своєчаснiсть 
виплати з/п гарантуємо. 095 2858127 
0674206449;0734069918

• Робота в Польщi .  Вс i  вакансi ї 
безкоштовнi, вiд прямого роботодавця. 
Зарплата 26000-48000 грн. Можна без зна-
ння 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, жестя-
ник, зварювальники, пiдсобнi робiтники, 
будiвельники (бетоннi, плитковi, малярнi, 
оздоблювальнi, шпаклювальнi, штукатурнi, 
покрiвельнi роботи). 0674005457

ВОДIЙ ЗIЛ+БУС ВАНТАЖНИЙ КИЇВСЬКА 
ОБЛ. ЗП 15000 ГРН. АЛКОЗАЛЕЖНИХ НЕ 
ТУРБУВАТИ. 0967877394 ОЛЕКСАНДР

2. НЕРУХОМIСТЬ 

2.12. Продам Дiлянки в 
передмiстi 

• Продам двi дiлянки пiд забудову в 
с.Клiтчин (околиця Житомира) 0,15 га та 
0,20 га (є фундамент i будiвля 6*12 м з 
лiтньою кухнею, гаражем i погребом) та 
пай 1,6 га, с.Клiтчин (продаж, оренда). 
0673911769

2.16. Здам в оренду 

• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КIМ.КВ. ГАРЯЧА 
ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ. 
0977228822,0665711000

• ПОДОБОВО 2-Х КIМ. КВ. VIP-КЛАСУ, ЄВ-
РОРЕМОНТ, В ЦЕНТРI МIСТА, 250ГРН/ДОБА. 
ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ. 0665711000, 
0977228822

3. АВТО 

3.6. С\Г технiка, та запчастини. 
Куплю 

• Куплю трактор т-150 "владимирiвець", 
можливо без документiв в робочому станi. 
0964055020

4. БУДМАТЕРIАЛИ 

4.1. Будiвельнi сумiшi, цемент, 
пiсок. Продам 

• Щебiнь, пiсок, бут, земля, перегнiй, ДРО-
ВА (обрiзки дубовi, сосновi) 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 пи-
лорами з доставкою додому. 0673911769

8. РIЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

К У П У Є М О  В I Д Х О Д И  П Л I В К И 
ПОЛIЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУ-
ЛАТУРУ 0505580047, 0412447919

8.20. Стiл знахiдок. Загубив 

ВТРАЧЕНЕ ПОСВIДЧЕННЯ ДИТИНИ З 
БАГАТОДIТНОЇ РОДИНИ, СЕРIЯ ДБ №226359, 
ВИДАНЕ НА IМ`Я ВОЛЬСЬКИЙ ЄВГЕНIЙ 
ПАВЛОВИЧ, ВВАЖАТИ НЕДIЙСНИМ

ВТРАЧЕНЕ СЛУЖБОВЕ ПОСВIДЧЕННЯ 
П-053226, ВИДАНЕ НА IМ`Я БУШИЛОВ 
IВАН АНДРIЙОВИЧ, ВВАЖАТИ НЕДIЙСНИМ

ВТРАЧЕНЕ ПОСВIДЧЕННЯ УЧАСНИ-
КА ЛIКВIДАЦIЇ НАСЛIДКIВ АВАРIЇ НА 
ЧОРНОБИЛЬСЬКIЙ АЕС №011590 ВIД 
21.03.1993 Р, ВИДАНЕ НА IМ`Я ГУР-
СЬКИЙ ЛЕОНIД ЯНИКОВИЧ, ВВАЖАТИ 
НЕДIЙСНИМ

ВТРАЧЕНИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК СЕРIЇ 
ТМ № 12511236, ВИДАНИЙ 28.09.2018 Р 
НА IМ`Я БЕГЕНДЖОВ АГАДЖАН, ВВАЖАТИ 
НЕДIЙСНИМ

ПРАТ «СК «ПЕРША» ПОВIДОМЛЯЄ, ЩО У 
ЗВ’ЯЗКУ IЗ ВТРАТОЮ БЛАНКIВ СЕРIЇ: 02-05-
005557; 02-05-005558; 02-05-005559; 02-
05-005645 ТА 00-04(S)-055237, ВВАЖАТИ 
ЇХ НЕДIЙСНИМИ

8.23. Iнше. Продам 

• Продам стрiчковi пили новi. Надаю по-
слуги зi зварювання, заточки, розводки. 
Якiсть гарантуємо. 0673911769

8.24. Iнше. Куплю 

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

Різне
Гороскоп на тиждень 19 січня - 25 січня

ОВЕН
Забудьте про друго-

рядні речі на цьому тижні, 
а зробіть акцент на голов-

ному. У першій половині тижня 
чекайте на привабливу пропозицію. 

ТЕЛЕЦЬ 
Ідеальний час, щоб 

зайнятися справами. 
Не забудьте потурбуватися про 
здоров̀ я – пропийте курс вітамі-
нів і сходіть до лікаря. 

БЛИЗНЮКИ
Не ігноруйте те, що 

відбувається навколо вас, 
краще втрутитися. Ви-

никнуть проблеми в особистому 
житті, які теж потрібно вирішити. 

РАК
Насичений період, 

який дасть вам заряд 
бадьорості і енергії на 

тривалий період. Самотні Раки 
можуть зустріти другу половинку. 

ЛЕВ
Отримаєте додатко-

вий прибуток. Витратіть 
їх або ж відкладіть на 

мрію. Можливе знайомство із 
впливовими людьми. 

ДІВА
Озирніться навколо і 

помітьте нарешті людей, 
які заради вас готові на 

багато. Побудьте наодинці, якщо 
вас дратують оточуючі. 

ТЕРЕЗИ 
Ретельно розплануй-

те фінанси на найближ-
чий місяць. У суботу 

здійсните вдалу покупку. А у 
неділю сходіть у гості. 

СКОРПІОН
Доведеться змінити 

плани. Домашні клопо-
ти займуть багато вашо-

го часу. Сприятливий період для 
усунення проблем зі здоров̀ ям. 

СТРІЛЕЦЬ 
У першій половині 

тижня уникайте фізич-
них навантажень – є ри-

зик травмуватися. На вихідних 
приділіть час рідним. 

КОЗЕРІГ
Невирішеність у 

робочій сфері вплива-
тиме і на стосунки. Ближче до 
вихідних ситуація врегулюється 
і можна буде видихнути. 

ВОДОЛІЙ
Загалом сприятливий 

тиждень на роботі. А от у 
особистому житті на вас 

чекає розмова з другою половин-
кою, від якої багато залежатиме. 

РИБИ 
Пора виходити із 

зони комфорту і про-
явити ініціативу. Станьте актив-
нішим і припиніть витрачати час 
на критику інших. 
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Цікаві факти про помаду для губ
• У всьому світі помада є 

найбільш продаваною косме-
тикою.

• Близько 4,5 кілограма пома-
ди з’їдає жінка за все своє життя. 
А чоловіки – приблизно 1,5 кіло-
грама.

• У гарній зволожуючій по-
маді повинні бути присутні такі 
компоненти, як рожевий віск, 
карнаубський і бджолиний 
віск. До її складу мають входи-
ти мигдальна олія, масло ши 
і какао.

• Помаду із штучними інгре-
дієнтами вирахувати нескладно. 
Якщо після використання цього 
косметичного продукту ваші 
губи стають сухими і почина-
ють тріскатися – ви користуєте-
ся поганою помадою. У такому 
разі рекомендується змінити її 
на більш якісну. Вибирайте по-

маду, до складу якої не входять 
гліцерин і вазелін. Якщо вони 
все-таки присутні, то повинні зна-
читися в кінці списку.

• Візуально збільшити губи 
зможе ментоловмісна пома-
да. До її складу входять м’ята 

і масло ментолу. Саме вони за-
безпечують приплив крові до 
ваших губ.

• Жінкам губна помада на-
дає впевненості в собі. Вченими 
були проведені дослідження, які 
показали, що ті жінки, які щодня 
користуються губною помадою, 
мають гарну поставу. Цікавий 
факт: дами, які користуються по-
мадою, рідше мають проблеми 
з хребтом.

• Помада вважається ор-
ганічною у тому разі, якщо в 
ній міститься не менше ніж 85% 
натуральних компонентів. На 
етикетці ви побачите позначку 
«біо» або «органік».

• Від ультрафіолету вас не 
врятують блиск для губ і глянсо-
ва помада. Для захисту викорис-
товуйте косметику із сонячним 
фільтром SPF 15.

Велике повернення 
взуття на платформі

Взуття на платфор-
мі тріумфально повер-
нулося в моду.

У колекціях сезону осінь-
зима 2021/2022 різні пари на 
платформі – від туфель до чобіт 
– з’явилися у Versace, Schiaparelli, 
Erdem, Marc Jacobs, Rick Owens, 
Simone Rocha, Molly Goddard і 
багатьох інших. У сезоні весна-
літо 2022 дизайнери підтримали 
ажіотаж і знову повсюдно дода-
ли платформи в колекції – чи то 
туфлі з відкритими носками в 
стилі 90-х у Chanel, чи то ефектні 
лаковані босоніжки Saint Laurent.

Очевидно, що створюючи 
нові пари взуття на платформі, 
дизайнери надихалися моделями 
з минулого. Королева платформ 
Вів’єн Вествуд регулярно звер-
тається до своїх архівних аван-
гардних моделей. Її туфлі Ghillie 
на високих підборах дотепер за-
лишаються позачасовим і дуже 
популярним взуттям.

У світі музики артисти ре-
гулярно з’являлися на сцені на 
платформах. Металеві череви-
ки були візиткою Марвіна Гея і 
ABBA; Девід Бові, а точніше Зіггі 
Стардаст, співав свої найкращі 
гіти в черевиках на платформі; 
взуття Buffalo на пласкій під-
ошві асоціювалася зі Spice Girls 
упродовж 90-х, Леді Ґаґа вважає 
стрипи Pleaser найзручнішим 
взуттям у світі.

Vogue Ua зібрали світлини 
зірок, які, безсумнівно, надихнуть 
і вас приміряти пару взуття на 
платформі.

За матеріалами vogue.co.uk

Бейонсе в туфлях Versace, 2021

Леді Гага в улюблених стрипах

Spice Girls любили взуття на 
платформі

ABBA в 1974 році
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Жанр: бойовик, трилер

Коли надсекретна зброя по-

трапляє до рук найманців, "темна 

конячка"- агент ЦРУ об*єднує сили 

з трійкою міжнародних агентів ви-

конуючи смертоносну місію, щоб 

виправити це. Вони залишаються 

на крок попереду загадкової жін-

ки, яка відстежує кожен їхній рух.

КIНГС МЕН
Жанр: комедія, пригоди, екшн

У той час, як найстрашніші 
тирани та злочинні генії в істо-
рії планують початок війни, яка 
знищить мільйони життів, одна 
людина мусить кинути виклик 
часу, щоб зупинити їх.

Новий фільм є приквелом пер-
ших двох і розповідає, як ство-
рювалася легендарна служба на 
початку 20 століття.

СПIВАЙ 2 в 3D
Жанр: мультфільм, анімація, мю-

зикл, сімейний
Продовження культового ані-

маційного хіта від Illumination на ве-
ликих 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 у кіно!

ВЕЛИКИЙ ЧЕРВОНИЙ 
ПЕС КЛIФФОРД
Жанр: комедія, пригоди, сімейний

Захоплива яскрава пригода 
за мотивами світового бестселе-
ра! Завдяки безмежній любові і 
турботі маленьке червоне цуценя 
вимахало до гігантських розмірів. 
Незвичайна істота одразу привер-
тає увагу жадібної корпорації, яка 
задумала щось дуже лихе. Разом 
зі своїми двоногими друзями Кліф-
форд повинен зірвати їхні підступні 
плани.


