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Житомирські податківці прозвітували про перші
результати кампанії декларування 2022-го року
Марія Кравчук

У четвер, 3 лютого, у Головному управлінні ДПС у Житомирській області відбувся
брифінг, на якому розповіли
про перші результати кампанії
декларування 2022 року.
З 1 січня до 1 травня 2022
року громадяни, які отримували у 2021 році доходи, з яких не
були сплачені податок на доходи
фізичних осіб та військовий збір,
зобов’язані подати до податкової
річну декларацію про майновий
стан і доходи.
В. о. заступника начальника Головного
управління ДПС у Житомирській області
Марія Кисельова розповіла представникам
ЗМІ, що з початку року на Житомирщині
декларацію про доходи подали 285 жителів.
«Обов’язок подання декларації виникає
у громадян, які отримали спадщину чи подарунки не від членів сім’ї першого та другого
ступеня споріднення, доходи від надання в
оренду рухомого та нерухомого майна, доходи
від операцій з продажу чи обміну рухомого та
нерухомого майна, доходи від продажу сіль-

ськогосподарської продукції, іноземні доходи
чи нецільову благодійну допомоги», – сказала
Марія Кисельова.
Також декларації про майновий стан
і доходи мають подати і громадяни, які
у минулому році отримували дохід від
своєї діяльності, але не були зареєстровані
як суб’єкти підприємницької діяльності: репетитори, художники, спортсмени,
фотографи, відеооператори, блогери, музиканти, приватні нотаріуси, адвокати,
аудитори.

Подати декларацію про майновий
стан і доходи громадяни зобов’язані
до 1 травня 2022 року, а сплатити задекларовані суми податку і військового
збору – до 1 серпня поточного року.
При цьому правом на податкову
знижку громадяни можуть скористатись
упродовж усього 2022 року – до 31 грудня
2022 року. Таким правом можуть скористатися громадяни, які протягом 2021 року
сплачували за навчання закладам освіти
за себе або за членів сім’ї першого сту-

Чи дійсно у Житомирі
масово зникають люди?
Марія Кравчук

пеня споріднення, відсотки за іпотечним
житловим кредитом, за будівництво або
придбання доступного житла, за послуги, пов’язані із всиновленням дитини, за
переобладнання транспортного засобу, за
використання допоміжних репродуктивних
технологій, страхові платежі (внески, премії)
за договорами страхування, орендну плату
за договорами оренди житла.
«У нашій області правом податкової
знижки скористались 5 468 громадян. Основна маса – 90% – це знижка за навчання дітей
або особисто самих себе. Ці всі кошти повернуто, в середньому кожен громадянин, що
сплачує податок, отримує податкову знижку
в сумі приблизно 3 500 грн. Отже, податкова
знижка насамперед залежить від самої заробітної плати, утримуваного податку на
доходи фізичних осіб, а також від суми сплати
за навчання. Чим більше сплачено до бюджету
– тим більше бюджет повертає», – розповів
начальник управління оподаткування
фізичних осіб Олександр Мушицький.
Марія Кисельова підсумувала, що протягом січня свої доходи задекларували вже
285 громадян на загальну суму 25,1 млн грн,
якими визначено до сплати 933,9 тис. грн
податку на доходи фізичних осіб та 185,0
тис. грн військового збору.
Крім того, доходи в розмірі понад 1
млн грн задекларував житель Коростишівського району, ним було задекларовано іноземні доходи в сумі 1,263 млн
грн та визначено до сплати 227,4 тис. грн
ПДФО та 18,9 тис. грн військового збору.

Коротко про головне
• Нейромережу навчили писати складні коди не гірше за людей. Вона довела свою ефективність у змаганнях із людьми,
обійшовши більшість учасників.
• Перший в Україні пересувний стерилізаційний центр для
чотирилапих з'явився в Дніпрі. Процедура стерилізації буде
безкоштовною. Операції проводитимуть за сучасними технологіями.

З початку 2022 року
Житомир сколихнули
новини про зникнення
людей різного віку та
статі.

• На зустрічі міністри оборони Туреччини та України обговорили
ймовірність закупівлі Україною систем захисту на турецьких
потужностях поза чергою, а також співпрацю флоту обох
країн.

Місцеві жителі непокояться
через таку кількість пропаж. Проте у поліції заспокоюють та аргументують таку активність святами,
що були напередодні.
Журналісти газети «20 хвилин»
подали запит до Головного управління Національної поліції в Житомирській області із запитанням
про зниклих людей.
В управлінні повідомили, що
за місяць, з 1 по 31 січня 2022 року,
на адресу Житомирського районного управління поліції надійшло
54 повідомлення про зникнення
людей. За аналогічний період 2021
року надійшло 44 повідомлення.
Станом на 1 лютого нерозшуканим з числа зниклих у 2022 році
залишається 42-річний Андрій
Ковальчук.

• У Великобританії у звіринці народилося дитинча коали. Це
рідкісний випадок, коли коала змогла виносити здорового
малюка в неволі.

• За січень 2022 року вантажообіг українських портів зріс до
14,9 млн тонн, що на 49% більше показника аналогічного
періоду 2021 року.

• Біля Нігерії на нафтопромисловому судні FPSO Trinity Spirit
стався вибух, почалася пожежа. Інцидент може стати причиною екологічної катастрофи, адже на борту судна може
перебувати понад 2 мільйони барелів нафти. На борту судна
перебували 10 членів екіпажу. Їх поки що так і не знайшли.
Нагадаємо, що чоловік 6 січня пішов з дому, та донині його
місце перебування невідоме. За
словами дружини зниклого, він
пішов прогулятися до парку імені Гагаріна і зник. Востаннє рідні
спілкувалися з ним о 18:11 6 січня.
Чоловік повідомив, що планує піднятися сходами з набережної та
їхати додому. Однак за 20 хвилин
зв’язок перервався, а телефон від-

тоді вимкнений. Додому чоловік
так і не повернувся.
У поліції нагадують, що
в разі зникнення людини
необхідно негайно звернутися до найближчого
органу поліції або зателефонувати на спецлінію
«102» та повідомити про
зникнення.

• Французька влада оголосила, що дозволить застосовувати
препарат «Паксловід» від Pfizer проти коронавірусу – перші
таблетки, схвалені у 27-х країнах Євросоюзу.
• Найбільша в Україні державна газовидобувна компанія «Укргазвидобування» за січень 2022 року видобула 1,19 млрд
куб. м газу, що на 1,8% більше, ніж за аналогічний період
минулого року.
• Авіакомпанія МАУ почне літати до Норвегії і стане єдиним
українським авіаперевізником, що виконує рейси за вказаним
маршрутом.
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У 2022 році на Житомирщині
планують відремонтувати більше 70 км
доріг місцевого значення
ня, вулиць і доріг комунальної
власності у населених пунктах.
Згідно з переліком загалом
планується ввести в експлуатацію більше 70 км доріг місцевого
значення в усіх чотирьох районах
Житомирської області.

Серед автошляхів із
найбільшою протяжністю реконструкції/ремонту
зокрема такі:

Марія Кравчук

Ремонт доріг місцевого значення буде проведено в межах програми
«Велике будівництво».

Про це зазначається на офіційному сайті Житомирської
ОДА. Розпорядженнями голови ОДА від 21 січня поточного
року № 21 та № 23 затверджено
перелік об’єктів будівництва,
реконструкції, капітального та
поточного середнього ремонтів
автомобільних доріг загального
користування місцевого значен-

• реконструкція автомобільної дороги загального користування місцевого значення С060202
Суємці – Рогачів, км 0+000 – км
11+335 (11,3 км дороги);
• капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення
О060102 Андрушівка – Червоне
– Закутинці, км 24+543 – км 32+406
(7,8 км дороги);
• капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення
С061506 під’їзд до ст. Пояски, км
0+000 – км 7+150 (7,2 км дороги);

• капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення
С060235 Баранівка – Деревищина
ч/з Кашперівка, км 7+800 – км
13+900 (6,1 км дороги);
• капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення
С061101 Забране – Візня через
Буки, Ворсівку, км 0+500 – км
6+500 (6 км дороги).

Крім того,
у 2022 році
буде проведено:
• реконструкцію шляхопроводу над залізничною колією по
вул. Житомирській у м. Бердичеві;
• реконструкцію мосту через
річку Лісна в селі Барашівка Житомирського району;
• капітальний ремонт мосту
на автомобільній дорозі загального користування місцевого
значення С060804 Коростишів
– Київ – Чоп через Козіївку,
Городське, Новогородецьке, км
7+287;

• капітальний ремонт мосту
через річку Ірша у м. Малині на
автомобільній дорозі О061219
Народичі – Малин через Базар,
км 67+015;
• капітальний ремонт мосту
через залізницю на 33 км дільниці Коростень – Житомир на
автомобільній дорозі загального
користування місцевого значення
О062141 Нова Борова – Йосипівка,
км 0+386;
• капітальний ремонт мосту
через річку Уборть по вул. СвятоВоздвиженській у м. Олевську.
У 2022 році програму буде
розширено такими об’єктами,
як льодова арена, Urban-парк,
аеропорт. Як і у попередні
роки, триватиме будівництво
та ремонт шкіл, дитсадків,
спортивних об’єктів та доріг.
Роботи проводитимуться за
допомогою субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Обсяг фінансування коштом
дорожнього фонду становить
1 599 886,5 тис. грн.

Україна отримала ліки проти коронавірусу –

пігулки молнупіравір. Коли чекати на Житомирщині?
Наскільки він ефективний

Руслан Мороз

Результати одного з перших досліджень ефективності препарату «Молнупіравір», опублікованих у British Medical Journal,
показали його 50% дієвість у пацієнтів із захворюванням легкого
та середнього ступеня тяжкості. Втім, остаточний аналіз ефективності показав зниження цього показника до 30%. Попри отримані
результати, учасники експертної панелі Управління продовольства
і медикаментів США схвалили екстрене використання препарату
на практиці з надією, що він допоможе пацієнтам групи ризику
уникнути госпіталізації чи смерті.

Очільник МОЗ України Віктор Ляшко у
фейсбуці повідомив, що
6 лютого в Україну було
доставлено першу партію ліків проти коронавірусу – молнупіравір.
«В Україну прибуло 60 тис.
курсів препарату «Молнупіравір», призначеного для лікування
COVID-19. Виробником препарату
є американська фармацевтична
компанія Merck Sharp & Dohme.
Роботу над контрактуванням
молнупіравіру ми почали ще у
листопаді, під час підготовки до
чергової хвилі COVID-19. Зараз ці
ліки допоможуть нам у боротьбі
з хворобою та збережуть життя
пацієнтам із груп ризику», – зазначив Ляшко.
Найближчим часом Міністерство охорони здоров'я розподілить
ліки та відправить їх у регіони. До
квітня 2022 року в Україну надійде
ще 240 тис. курсів препарату.
«Молнупіравір» – це противірусний препарат прямої дії, який

Які бувають побічні ефекти

Остаточний звіт клінічних випробувань, наданих компанією
Merck, свідчить про чистий профіль безпеки препарату. Тобто
добровольці, що брали участь у дослідженні, не мали серйозних
побічних ефектів. Утім, прийом молнупіравіру все ж може спровокувати діарею, запаморочення чи нудоту.
блокує фермент, потрібний вірусу
для відтворення генетичного коду,
чим запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого
перебігу хвороби. Препарат випускається у формі пігулок, не має
особливих вимог зберігання і його
зручно приймати. Зареєстрований
та дозволений до екстреного застосування у США, Японії, Великій
Британії та інших країнах.
У світі ці ліки використовуються для пацієнтів, які мають хоч
один фактор ризику: надмірна
вага, вік понад 60 років, цукровий діабет чи хвороби серця. У
мережі препарат продають від
3-3,5 тис. грн.

Більш детальну інформацію надає сайт «Суспільного»
телебачення: «Результати наукових досліджень опублікованих
у журналі Science Translational
Medicine, доводять, що сполука є
ефективною проти грипу, SARSCOV-2 та інших коронавірусів
тварин. Препарат вбудовується
у РНК вірусів, спричиняючи накопичення великої кількості шкідливих мутацій і блокуючи подальше
розмноження вірусів у клітинах
людини. Про це свідчать результати дослідження, опубліковані
в журналі Nature Structural and
Molecular Biology».

Чи можна приймати молнупіравір для профілактики

Молнупіравір блокує розмноження вірусів, які вже потрапили в
клітини людини, тому його слід приймати одразу після появи перших
симптомів COVID-19. Нині жодне зі світових регуляторних відомств не
дозволило використання молнупіравіру для профілактики COVID-19
перед контактом або одразу після контакту з інфікованим.

Кому варто приймати молнупіравір

МОЗ рекомендує приймати препарат пацієнтам, старшим 18
років, які мають високий ризик прогресування до важкої форми
COVID-19, включаючи госпіталізацію або смерть.
Морнупіравір не можна використовувати дітям та підліткам,
молодшим 18 років, оскільки він може вплинути на ріст кісток і
хрящів. Це зазначено в оціночному звіті Комітету з лікарських засобів Європейської медичної агенції.

Чи відбудуться поставки в Житомирську область?

За повідомленням представників Житомирської ОДА, препарат
ще не надійшов на медичну базу Житомирської області, але на це
очікують найближчим часом.
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Правила не для всіх,

або Чому у Житомирі поліція не виконує ПДР?
Руслан Мороз

Парадоксальна ситуація, коли правила
є, але їх ніхто навіть не намагається виконувати.
У Житомирі вже багато говорилося про паркування
автівок там, де водій око поклав. Тож де заманеться, там
і стоянка. Навіть у центрі міста, на майдані Соборному,
де частина площі відведена під паркувальні місця, водії
ставлять і надовго залишають власні автівки на тротуарах.
Виклики патрульної поліції ні до чого не призводять: у
таких випадках патрульні навіть не приїжджають – це
доведено на власному досвіді. Ба більше, муніципальні
служби, які повинні стежити за безпекою містян, не виконують своїх обов’язків, про що неодноразово говорилося
на виконкомах та сесіях Житомирської міської ради, але
без жодного результату.
Читачі надіслали нам фото, на якому автомобіль поліції
припарковано біля в’їзду на Житомирський кооперативний
ринок. Ми звернулися до викладачів правил дорожнього
руху та інструкторів з навчання керуванню транспортними
засобами із проханням пояснити, чи є тут порушення ПДР.
І ось яку відповідь ми отримали.
Машина розташована під кутом до проїжджої частини
і передніми колесами торкається лінії пішохідного переходу. Автівка стоїть на дорозі, яка є головною відносно до
виїзду з ринку, що відповідно має нижчий статус.
Згідно з главою 15.9. Правил дорожнього
руху, які затверджені постановою Кабміну,
зупинка забороняється:
г) на пішохідних переходах і ближче 10 м
від них з обох боків, крім випадків надання
переваги в русі;
и) ближче 10 м від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду.
Отже, у цьому разі порушені одразу дві вимоги ПДР:
автівка стоїть ближче ніж 10 м до пішохідного переходу
та ближче 10 м від виїзду з території ринку. Навіть якщо
поряд передбачені місця для паркування, вони не можуть
торкатись лінії пішохідного переходу.

Поліцейські можуть у цьому разі виправдовуватися
тим, що виконують невідкладне службове завдання. Так,
пунктом 3.1 зазначених ПДР встановлюється:
«Водії оперативних транспортних засобів, виконуючи
невідкладне службове завдання, можуть відступати від
вимог розділів 8 (крім сигналів регулювальника), 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 27 та пункту 28.1 цих Правил
за умови увімкнення проблискового маячка синього або
червоного кольору і спеціального звукового сигналу та
забезпечення безпеки дорожнього руху. За відсутності
необхідності додаткового привертання уваги учасників
дорожнього руху спеціальний звуковий сигнал може
бути вимкнений».

На Житомирщині за тиждень
– 14 079 нових випадків
захворювання на COVID-19
З 2 по 8 лютого в Україні
було зафіксовано 246 527 нових
випадкіів COVID-19. Зокрема
на Житомирщині – 14 079.
Показник захворюваності по Україні та
на Житомирщині поступово збільшується.
2 лютого показник захворівших на
COVID-19 на Житомирщині становив 1 581
особу. 3 лютого цифра була більшою – 2 933
людини, наступного дня було виявлено 3
310 захворівших на COVID-19. 5 лютого – 2
555 випадків, 6 лютого хворих було 1 773
особи. 7 лютого – 1 188 випадків, 8 лютого
цифра становила 739 осіб.
Нагадаємо, що з 20 січня у Житомирській області запроваджено «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки.

Пам’ятайте! За порушення норм,
спрямованих на запобігання поширенню
COVID-19, встановлено адміністративну та
посилено кримінальну відповідальність!
Аби уникнути захворювання на
коронавірусну інфекцію, обов’язково
вживайте профілактичних заходів та
дотримуйтеся основних правил:
– ретельно мийте та дезінфікуйте
руки;
– носіть захисну маску у громадських місцях;
– уникайте великого скупчення людей та дотримуйтеся соціальної
дистанції.
Пам’ятайте! Вакцинація – це єдиний
ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби!

На фото можна побачити, що проблискові маячки синього або червоного кольору не увімкнуті, тобто посилатися на
пункт 3.1 ПДР у цьому разі неможливо. Отже, знову констатуємо подвійне порушення діючих Правил дорожнього руху.
Хто саме повинен нести відповідальність за порушення ПДР, ми дізнаємося з коментаря юридичного телеграм-каналу «Адвокат Права» в статті «Хто
несе відповідальність при порушенні ПДР: водій чи
власник авто?»
Відповідно до статті 122 КУпАП, суб’єктом правопорушень ПДР є особа, яка керувала транспортним засобом у
момент вчинення правопорушення.
Відповідно до статті 14-1 КУпАП до адміністративної
відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення
безпеки дорожнього руху у разі їхньої фіксації працюючими в автоматичному режимі спеціальними технічними засобами, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису,
чи засобами фото- і кінозйомки, відеозапису притягаються
власники (співвласники) транспортних засобів.
Якщо є обставини, які свідчать про вчинення порушення
іншою особою, власник транспортного засобу може протягом десяти днів з дня вручення йому постанови повідомити про ці обставини (наприклад транспортний засіб
перебував у володінні чи користуванні іншої особи, вибув
з його володіння внаслідок протиправних дій інших осіб
тощо) орган або посадову особу, що прийняла постанову
про накладення адміністративного стягнення.
На період з’ясування та перевірки виконання постанови
зупиняється до моменту встановлення особи, яка вчинила
зафіксоване правопорушення.
Для уникнення надходження постанови власнику, а
не водію, який вчинив адміністративне правопорушення,
рекомендується своєчасно вносити відомості про належного
користувача транспортного засобу до Єдиного державного
реєстру транспортних засобів.
Отже, до відповідальності повинен бути притягнутий
водій поліцейської машини, а повідомлення про порушення направлено до Управління патрульної поліції, якщо
машина належить патрульній поліції, або до Головного
управління Національної поліції в Житомирській області,
якщо машина належить до ГУНП, або до іншого власника
цього транспортного засобу.
Але виникає юридична колізія: чи складуть протокол
поліцейські самі на себе? Ну тут, імовірніше, рак на горі
свисне…

Коли розквітнуть кульбабки
у житомирському підземеллі?
Руслан Мороз

У проваллі, що
на початку вулиці
Великої Бердичівської, незабаром
розквітнуть кульбабки.

Нагадуємо, історія з
житомирським проваллям
тягнеться вже не перший
рік і спроба створити нову
родзинку Житомира щоразу ламається через побутові проблеми. Так, із
самого початку планувалося створити експозицію,
експонати до якої запропонував «Ремісничий двір».

Але директор музею, як
побачив кількість вологи у
проваллі, одразу відмовився це робити доти, доки не
встановлять витяжку для

зменшення вологості під
склом.
Встановлене обладнання так і не вмикалося,
тому вологість продовжує
збільшуватися. Це зі свого
боку дає можливість цілий
рік незалежно від температури рости кульбабкам та
іншим рослинам.
За той час, поки сперечалися, хто і що саме
буде робити, захисне скло
вкрилося подряпинами
та відколами, зник один
із стовпчиків, який мав
огороджувати провалля.
Отже, питання, коли у
житомирському проваллі
будемо збирати врожай
кульбабок, міська влада
майже вирішила.
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У Житомирі підписали історичний
договір реконструкції аеропорту
Марія Кравчук

У Житомирі у понеділок, 7 лютого, був підписаний договір реконструкції аеродромного
комплексу.

У приміщенні Житомирської ОДА відбулось підписання
договору з компанією «Онур
Конструкцiон», яка займатиметься реконструкцією аеродромного
комплексу вартістю понад 800
мільйонів гривень.
«Зовсім нещодавно в аеропорту
"Бориспіль" відбулась нарада "Велике будівництво: авіація і туризм",
де було президентом озвучено про
те, що аеропорт "Житомир", як
і інші регіональні аеропорти, буде
будуватися та розвиватися.

Я впевнений, що підписання сьогоднішнього договору між міським
головою Житомира та генеральним директором компанії "Онур
Конструкцiон" буде гарним продовженням нашої співпраці з нашим
стратегічним партнером – Турецькою республікою», – сказав голова

Житомирської ОДА Віталій
Бунечко.
Мер Житомира Сергій Сухомлин наголосив, що підписанню
договору передувала спільна робота
міської ради та керівництва області.
Фірма «Онур Конструкціон»,
яка виграла тендер, – українська,

але з турецькими інвестиціями.
Представник підрядника розповів, що компанія ще з 2021 року
працює на Житомирщині в межах
«Великого будівництва».
«Наша українська компанія 18
років активно працює в Україні. Завдяки "Великому будівництву" ми
активно працюємо в 14 регіонах.
Наша компанія з минулого року почала працювати в Житомирській
області. Я думаю, що цього року
розпочнуться проєктні роботи, і
до кінця року ми завершимо цей
проєкт дуже якісно», – сказав генеральний координатор фірми
«Онур Конструкціон» в Україні Емре Караахметоглу.
Губернатор області наголосив,
що аеропорт – це найбільший договір у межах «Великого будівництва», що буде реалізовуватися,
але не останній. Після цього сторони підписали договір.

Як зарееєструватися на ЗНО-2022:
інструкція та перелік документів
Марія Кравчук

1 лютого розпочалася реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2022 року.

Це можна зробити за допомогою спеціального сервісу, завчасно підготувавши необхідні
документи (часто це роблять вчителі у школах
самостійно).
Цьогоріч Міністерство освіти і науки очікує
на 394 тисячі осіб, які мають зареєструватися
для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. Про це повідомив міністр освіти і науки
Сергій Шкарлет. За його словами, нині сформовано більше 96 тисяч реєстраційних карток.

Як підготуватися до реєстрації
• Спершу визначте, з яких предметів ви
хочете отримати тільки оцінку ДПА (за шкалою
від 1 до 12 балів), тільки результат ЗНО (100-200
балів) чи обидва результати.
Після завершення періоду реєстрації ви не
зможете ні змінити предмети, ні додати інші.
• Зробіть фото для документів розміром 3x4.
• Підготуйте власноруч засвідчену копію
паспорта (сторінки з фото, прізвищем, ім’ям,
по батькові);

Щоб засвідчити копію, на ній потрібно написати «Згідно з оригіналом» (без лапок!), поставити підпис, своє ім’я, прізвище і дату засвідчення.
• Підготуйте копію документа про повну
загальну середню освіту (якщо ви випускник
минулих років).
Її також потрібно засвідчити власноруч.
• Якщо ви складаєте ДПА, свідоцтво про
загальну середню освіту надавати не потрібно,
адже підтвердження того, що ви її здобуваєте,
надасть ваш освітній заклад.
• Якщо у вас немає цього свідоцтва і ви не
пишете ДПА, бо, наприклад, навчаєтеся за
кордоном, необхідно підготувати довідку з цього
іноземного закладу.
• У разі, якщо ваша довідка англійською
мовою, підготуйте нотаріально засвідчений
переклад українською.
Крім цього, у комплекті реєстраційних
документів мають бути:
• оформлена реєстраційна картка, бланк
якої формується за допомогою сервісу «Зареєструватися».
• та інші необхідні вам документи (медичний висновок про створення особливих умов
для складання ЗНО, копія документа про зміну
імені/прізвища, копія нотаріально засвідченого
перекладу документів тощо).
Пам’ятайте, що одним із перших кроків
реєстрації є обрання категорії особи – дуже
важливо вибрати правильний варіант із переліку, наголошують в УЦОЯО. Водночас сама
процедура реєстрації залежить від того, чи
складаєте ви ДПА у формі ЗНО.
Зареєструватися на основну сесію ЗНО
цьогоріч можна до 9 березня. Однак у
Центрі оцінювання рекомендують робити
це якомога раніше, щоб мати можливість
щось змінити або виправити недоліки, через які вам можуть відмовити у реєстрації.
Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів на ДПА у формі ЗНО до 1
березня.

Нововведення ЗНО-2022

Кожен зареєстрований учасник має право
коштом державного бюджету пройти тести
щонайбільше з 5 навчальних предметів, загалом
ЗНО відбуватиметься з 13 навчальних предметів.
Якщо учасники бажають скласти більше 5
предметів, вони зможуть зробити це за кошти
фізичних і юридичних осіб. Вартість складання
додаткових навчальних предметів відрізнятиметься залежно від того, чи є в сертифікаційних роботах завдання відкритої форми з
розгорнутою відповіддю, адже такі завдання
перевіряють екзаменатори.
Щоб додатково скласти одну з іноземних
мов (англійську, німецьку, іспанську або французьку), у 2022 році потрібно буде сплатити
789 грн, вартість складання інших навчальних
предметів (історія України, географія, фізика,
хімія чи біологія) становитиме 354 грн.

Графік проведення тестувань
Не пізніше 29 квітня зареєстровані учасники
зможуть завантажити зі своїх інформаційних
сторінок запрошення-перепустки, в яких буде
зазначено час і місце проведення тестувань.
Основна сесія зовнішнього незалежного
оцінювання 2022 року проходитиме з 23 травня до 17 червня. Тестування відбудуться за
таким графіком:
• фізика – 23 травня;
• хімія – 26 травня;
• українська мова, українська мова та література – 31 травня;
• математика, математика (завдання рівня
стандарту) – 3 червня;
• іспанська, німецька, французька мови – 6
червня;
• англійська мова – 7 червня;
• історія України – 10 червня;
• географія – 14 червня;
• біологія – 17 червня.
Інформацію про результати основної сесії
ЗНО з усіх навчальних предметів буде розміщено до 30 червня на інформаційних сторінках
учасників тестування.

Куточок водія
Леонід
ГРОМIК,

завідувач другого
відділення
Житомирського
професійного
політехнічного
ліцею

Знають, але не всі

Проблеми з гальмами в
зимовий період виникають
у багатьох і часто.
Особливо це стосується тих
водіїв, які залишають на ніч автомобілі на вулиці або в гаражі,
де температура така ж, як і поза
ним. Проблеми з примерзанням
колодок виникають часто, особливо коли вдень – відлига і
калюжі, а вночі – мороз. Одним
щастить, і вони з легкістю зривають колодки і їдуть далі, а у
інших вони надійно прилипають
(примерзають). Ця проблема
виникає, коли водій, залишаючи автомобіль на стоянці, використовує стоянкові (ручник)
гальма, наближаючи колодки
до гальмівного барабану. До
речі, ситуація з прилипанням
може виникнути і в інші пори
року, але про це скажу нижче.
Почати рух і зрушити автомобіль, у якого примерзли
гальма
• Виїжджайте на дорогу з
чистим покриттям, легенько
натисніть на педаль акселератора (газ), і проблема зникне. Це
стосується передньопривідних
моделей авто. Добре, якщо ви
будете мати можливість дістатися до СТО, де тепле приміщення
і надувне повітря зроблять свою
справу.
• Якщо маєте шланг, який
можна використати для подачі
теплого повітря від глушника
(від пилосмока), завівши двигун,
і подати тепле повітря на гальмівний вузол, гальма розморозяться, і рухайтесь без проблем.
• Використовують залежно
від ситуації і поліетиленові пакети, наповнені нагрітою водою,
обкладаючи елементи гальм.
Метод клопіткий, але допоможе. Проблема в попередньому
знятті коліс.
• Ефективний метод – подача теплого повітря від фена.
• Добре, якщо готуючись до
зимових можливих ситуацій, ви
заздалегіть поклали балончик з
газом і мініатюрною грілкою, це
займає мало місця і виручить.
• Можливо, достатньо буде
обстукати елементи гальм.
• Найневибагливіший метод
– облити гальма розігрітою, наголошую, саме розігрітою, а не
гарячою водою.
• Я зустрічав ситуації, коли
колодки прик линює через
зношення. Знімайте коліща,
від`єднуйте барабан, розганяйте
швикість до 100 км/год. (коліща
підвішене) і натискайте різко на
гальма. Одне клацання барабана підтвердить внутрішне відірвання колодок від барабана.
Нехай не виникають проблеми, яких неможливо вирішити.
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На сторожі безпеки
• Торгував амфетаміном
у центрі міста – судитимуть колишнього поліцейського.
Викрили наркодіяльність
колишнього поліцейського
(нині звільнений з посади)
співробітники ВБКОЗ Управління СБ в Житомирській області спільно із прокурорами
обласної прокуратури та слідчими ДБР.
Прокурори Житомирської
обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний
акт стосовно колишнього інспектора патрульної поліції
територіального підрозділу за
фактом незаконного придбання, зберігання, перевезення з
метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини, вчиненого повторно (ч.ч.
1, 2 ст. 307 КК України).
Слідством установлено, що
20-річний поліцейський неодноразово збував психотропну
речовину наркозалежним місцевим жителям. Зокрема задокументовано два факти збуту
психотропів. Правоохоронці викрили і затримали наркоділка
08.10.2021, під час повторного
збуту, коли він вдень приїхав
на авто та у центрі міста передавав дозу клієнту.
Проведені експертизи підтвердили, що інспектор збував
психотропну речовину – амфетамін.
Під час досудового слідства
фігуранту справи застосовано
тримання під вартою з правом
внесення грошової застави на
суму 150 тис. грн. Нині він перебуває під заставою.

• Підозрюваного у злочинах гранатометника«деенерівця» взяли під
варту заочно.
Оперативний супровід забезпечує відділ контррозвідки
Управління СБ України в Житомирській області.
Слідством установлено, що
50-річний уродженець Ростовської області, громадянин
України, у складі незаконного збройного формування як
навідник-гранометник бере
участь у боях проти українських військових, що тривають
на Сході України.
П і дозр ю ван ий ч ин и т ь
збройний опір військовослужбовцям та правоохоронцям,
задіяним в антитерористичній
операції та ООС тривалий час,
з 2014 року – дотепер, «дослужився» у терористичній
організації «ДНР» до псевдовійськового звання «старший
прапорщик».

СЛУЖБА
БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ

Власна кишеня

Середа, 9 лютого 2022

Працевлаштування осіб з
інвалідністю: нюанси та можливості
• Державна служба зайнятості.
• Ярмарки вакансій для осіб
з інвалідністю.

Марія Кравчук

Проблеми підтримки
та реабілітації людей з
інвалідністю для України є дуже гострими.
Суспільству треба з
розумінням ставитись
до них. Таких людей не
слід жаліти. Їм необхідно лише дати можливість працювати і бути
корисними.
Дуже часто життя показує,
що люди з інвалідністю можуть
бути і стають повноцінними і
високоефективними членами
суспільства, висококласними фахівцями. Вони соціально активні,
а ще надихають багатьох, у тому
числі й здорових.

Що говорить закон

Дійсно, закони зобов'язують
юридичних та фізичних осіб виконувати норматив створення
робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю. Він
становить 4% середньооблікової
чисельності штатних працівників
облікового складу за рік. Якщо ж
на підприємстві працюють від 8
до 25 людей, то для співробітника
з інвалідністю потрібно передбачити одне робоче місце.
Зазначена система має назву «quota-levy system» (система
квотувань–відрахувань). Вона
успішно діє у країнах – членах
ЄС, зокрема Франції, Німеччині, Польщі. Але в Україні цей
механізм реалізується неповною
мірою. Статистика свідчить про
досить низькі показники працевлаштування: з понад 2 млн осіб

Які вакансії доступні

з інвалідністю лише близько 700
тис. мають роботу.
Справа ось у чому. Якщо підприємство не виконує нормативу
робочих місць, то йому загрожують адміністративно-господарські санкції. Але роботодавці
знайшли можливість уникати
покарання. Також деяким працедавцям простіше сплатити
штраф за ненадання робочих
місць особам з інвалідністю, ніж
оформлювати їх.
Людина з інвалідністю має
додаткові пільги, зокрема:
• працевлаштування без
випробувального терміну (при
направленні на роботу МСЕК –
медико-соціальної експертної
комісії),
• неповний робочий день або
робочий тиждень (за бажанням
працівника з інвалідністю),
• відмову працювати в нічний
час і понаднормово,
• збільшену відпустку,
• розірванн я строкового
трудового договору (якщо стан

здоров’я працівника став перешкоджати виконанню трудових
обов’язків).
Відповідно до рекоменд а ц і й мед и ко - соц і а л ьної
експертної комісії, людину з
інвалідністю мають приймати
на роботу без випробувального терміну. На її прохання
можуть установити неповний
робочий день або тиждень.
Пра ц івн и к и з першою та
другою групою інвалідності
мають право на 30-денну оплачувану та 60-денну неоплачувану відпустки. Звільнення
таких працівників відбувається
на загальних підставах.

Де шукати роботу
особі з інвалідністю

• Інтернет. Роботодавці розміщують пропозиції про роботу
для людей з інвалідністю на сайтах з працевлаштування.
• Спеціалізовані підприємства та міжрегіональні центри
професійної реабілітації людей
з інвалідністю.

Якщо переглянути сайти з
працевлаштування, найактивніше роботодавці пропонують
робочі місця у таких професійних
сферах, як «ІТ, телеком», «Продажі», «Маркетинг», «Адміністративний персонал».
Для людей з інвалідністю
пропонуються також посади помічника секретаря, кур'єра, менеджера з продажу поліграфії, архіваріуса тощо. Можна розглянути
й інші вакансії, які не потребують безпосередньої присутності
співробітника на робочому місці:
праця на фрілансі чи в інтернетмагазині. Якщо людина прагне
працювати лише в офісі, то варто
обирати роботу, що не вимагає
частого пересування: системного
адміністратора, дизайнера або
програміста.
Більша частина вакансій пропонує повну зайнятість, а от можливість працювати дистанційно
чи віддалено надається меншій
кількості вакансій.
І у повсякденному житті ми
все частіше зустрічаємо людей
з обмеженими можливостями у робочих процесах. Вони
надають послуги в магазинах,
кафе, працюють водіями таксі
тощо. Соціально відповідальні
роботодавці адаптують умови
праці для таких людей і своїм
прикладом заохочують інших
включатися у процес їхнього
працевлаштування. Все це підтверджує, що людям з інвалідністю можливо знайти роботу,
а це дає надію на більше поширення практики інклюзивного працевлаштування по всій
країні.

На Житомирщині на 30% зросла
захворюваність на грип і ГРВI
Протягом останнього тижня
(31 січня – 6 лютого) в Житомирській області на грип та ГРВІ
захворіло 24804 особи, що на 30%
більше, ніж за попередній тиждень.
Про це повідомили у Житомирському обласному лабораторному центрі. Як зазначили
в центрі, зростання захворюваності відбулося
через доросле населення області. Захворюваність дуже високого рівня інтенсивності.
Спостерігається зменшення захворюваності
серед дітей. «Серед захворілих – 7302 дітей, що
на 4% менше, ніж за минулий тиждень. Зни-

ження захворюваності відбулося серед дітей
5-14 років. Найвищий показник захворюваності
залишається серед дітей до 4-х років – 3181.6 на

100 тис. дітей цієї вікової групи», – інформують
у Житомирському обласному лабцентрі.
А от дорослі почали хворіти значно
частіше: за тиждень – 17502 нових випадки,
що на 52,2% більше, ніж за попередній
тиждень. Найвища захворюваність у віці 1829 років.
«Госпіталізовано 526 хворих, що на 183
хворих більше, ніж за попередній тиждень,
в тому числі госпіталізовано 268 дітей. У м.
Житомирі захворіла 9831 особа, що на 54.4%
хворих більше, ніж за попередній тиждень. У
т. ч. захворіло 3016 дітей – на 455 хворих дітей
більше, ніж за минулий тиждень. Госпіталізовано у м. Житомирі 300 хворих, в тому числі 161
дитина», – зазначають у лабораторному центрі.
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Гроші

Середа, 9 лютого 2022

Про ціни на ринках та в магазинах
Житомира із сумом та жахіттям –
за тиждень подорожчало майже все!
Руслан Мороз

Минув лише тиждень, а
ціни майже на усі види товарів
підскочили орієнтовно
на 5-10%.
Жителі Житомира, як і всієї України, відчули суттєвий удар по власному
гаманцю. Ціни не просто підскочили за
якимось типом товарів – вони злетіли за
всіма видами товарів, послуг, в тому числі
комунальних, та навіть ліків.
Стосовно цін на ліки ми розповідали в
минулому випуску газети. Але все ж неможливо утриматися від маленького коментаря.
Якщо до Нового року, наприклад, омез в
аптеках міста коштував до 75-80 грн, то зараз ціна за упаковку становить більше 100
грн. Популярні пігулки від застуди «грипго»
підскочили в ціні за цей час також приблизно на 20 грн. Інші ліки подорожчали
в середньому на 10-15%. Особливо піднялася ціна на першу допомогу та життєво
необхідні. До цього переліку входять препарати від гіпертонії, стимулятори серцевої
діяльності та для покращення травлення.
Також очікувано чи ні, але там опинилися і
препарати, які почали призначати для усунення наслідків коронавірусу. Наприклад
ноотропи та інші стимулятори мозкового
кровообігу, а також антидепресанти. Всі ці
препарати і раніше були не з дешевих, але
зараз їхня ціна зросла більш ніж на 15-20%.

Ціни на продукти харчування та
народні обранці
Народні депутати роблять вигляд,
що ведуть непримириму боротьбу з підвищенням цін на товари. Так, на своєму
офіційному телеграм-каналі народна депутатка від фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк повідомляє, що
нардепи бажають перейняти польський
досвід та знизити ПДВ на продовольство
і саме таку законодавчу ініціативу внесли
на розгляд Верховної Ради.
Але сама ж нардепка нагадує, що ми це
минулого року вже проходили. Зменшили
з 20% до 14% ПДВ на соняшник, пшеницю,
кукурудзу, цукровий буряк, молоко, бобові.
У результаті що показує МінАПК і Держстат
за цими товарами в частині ціни з лютого
до серпня (із серпня зниження відмотали
назад)?
Молоко: лютий (до початку зниженого
ПДВ) – 19,70 грн/кг, березень (початок зниженого ПДВ) – 19,84 грн/кг, квітень – 20,06
грн/кг, травень – 20,42 грн/кг, червень – 20,44
грн/кг, липень – 20,35 грн/кг, серпень – 21,33
грн/кг.
Соняшник: лютий (до початку зниженого ПДВ) – 20502 грн/т, березень (початок
зниженого ПДВ) – 20764 грн/т, квітень –
21863 грн/т, травень – 22926 грн/т, червень
– 17446 грн/т, липень – 17005 грн/т, серпень
– 18344 грн/т.
Цукор: лютий (до початку зниженого
ПДВ) – 16,89 грн/кг, березень (початок зниже-

ного ПДВ) – 18,22 грн/кг, квітень – 19,32 грн/кг,
травень – 19,75 грн/кг, червень – 19,73 грн/кг,
липень – 19,91 грн/кг, серпень – 21,94 грн/кг.
Кукурудза: лютий (до початку зниженого ПДВ) – 7857 грн/т, березень (початок
зниженого ПДВ) – 7650 грн/т, квітень – 7500
грн/т, травень – 8028 грн/т, червень – 8105
грн/т, липень – 7844 грн/т (у червні у Штатах
закінчилася посуха у кукурудзяному поясі, стало зрозуміло, що буде нормальний
урожай і ціни на світових ринках поповзли
вниз: зниження ціни не пов'язане зі зниженням ПДВ), серпень – 7161 грн/т.
Хліб: лютий (до початку зниженого ПДВ
на пшеницю) – 28,26 грн/кг, березень (початок зниженого ПДВ на пшеницю) – 29,33
грн/кг, квітень – 29,51 грн/кг, травень – 29,68
грн/кг, червень – 29,65 грн/кг, липень – 29,90
грн/кг, серпень – 30,30 грн/кг.
Жоден товар не подешевшав
через зниження ПДВ. Все стабільно зростало у ціні.

Молоко на вагу золота

Щодо цін на продовольчі товари у Житомирі, то на позаминулому тижні ціна за
пачку звичайного 9% сиру місцевої торгової
марки в різних магазинах коливалася від
31,50 до 33 грн. На минулому тижні у всіх
торговельних точках вартість зросла на 3–5
грн. Молоко цієї ж ТМ 2,5% за 900-грамовий
пакет вже коштує від 33,35 до 35,50 грн. А
ще місяць тому ціна була значно нижчою,
незважаючи на традиційне різдвяне подорожчання.

Чому житомирян намагаються
нагодувати гнилими овочами та
фруктами?
Неприємним залишається наявність
у торговельних мережах Житомира гнилих або зіпсованих фруктів. Ця хвороба
недбалості викликає подив щодо повної
неповаги до споживачів. Навіть банани, які
завжди привозять зеленими і саме в магазинних умовах доводять до відповідного
стану для продажу, постійно продають з
тріснутою шкіркою. Висновок тільки один:
фахівці-товарознавці з нормальною освітою
позвільнялися, а юристи та економісти,
яких випускають наші виші і які в більшості
працюють звичайними продавцями в магазинах, не знають, яким чином проводити
ту чи іншу операцію з отриманим товаром
та як правильно його зберігати.
На позаминулому тижні літрова баночка різаної капусти коштувала на ринках 30
грн. На минулому тижні ціна підскочила
до 35 грн. З понеділка та ж сама баночка з
капустою продається вже по 40 грн. Зелена
цибуля, кріп та петрушка продаються на
ринку по 200 грн за кілограм. Аде це на
ринку. В супермаркетах ціна зелені – в межах 250-275 грн за кіло. Нагадуємо, що вже
кілька місяців ціну на товар пишуть не за
кілограм, а за 100 грамів, вважаючи, що це
не так сильно лякатиме покупців. Але вони
вже й так перелякані, адже прожитковий
мінімум, який визначається відповідно до
Закону № 966-XIV від 15.07.1999 р. «Про прожитковий мінімум», на законодавчому рівні

не змінився. Так, прожитковий мінімум в
Україні станом на 01.01.2022 року законодавчо встановлений: для дітей до 6 років – 2100
грн, для дітей від 6 до 18 років – 2618 грн,
для працездатних осіб – 2481 грн, для осіб,
що втратили працездатність, – 1934.
Ще минулого року міністр соціальної
політики Марина Лазебна стверджувала:
«Ніхто не буде заперечувати, що розмір
прожиткового мінімуму, який ми маємо
сьогодні, низький і як базовий соціальний
стандарт не виконує своєї функції. Сьогодні
реальний прожитковий мінімум більше
ніж удвічі перевищує законодавчо встановлений». Отже, для нормального існування
людині потрібно вдвічі більше продуктів,
ніж визначено державою. А це означає, що
ми зараз не живемо, а виживаємо.
Повертаючись до цін у магазинах, можемо спостерігати, що за тиждень кіло бананів
подорожчало у більшості торговельних
точок з 29,50 грн до 35 грн. Трохи підбитий, в цвілі буряк коштує від 15 до 17 грн за
кіло. М’яка та квола морква – близько 19–22
грн за кіло. Білокачанна капуста, також не
дуже якісна, – 23–25 грн. Цибуля в межах
14–16 грн за кіло. Картопля в торговельних
мережах коштує близько 8–10 грн за кіло,
більш якісна на ринку від 9 до 15 грн. Пакет
митої картоплі вагою в 3 кг в супермаркетах
продається за 50–55 грн.
Стосовно цитрусових, то це знову болюча тема – знайти нормально збережені
лимони майже неможливо. Всі або перемерзлі, або побиті та гнилі. Ззовні це не
зовсім видно, але коли вдома намагаєшся
розрізати плід, то замість якісної м’якоті
якась каша.

Чи з України українські яблука?

Цікаво, але дуже різна ціна на яблука, які продаються під торговою маркою
«Українське». Торгова марка при цьому не
завжди точно вказує на місце збору врожаю. Це може бути і Польща, і Молдова, а
може і сусідня область – Вінниччина. Тож
«українські» яблука продаються залежно
від сорту від 15 до 45 грн за кілограм.
Про м'ясо ми вже згадували в минулих
випусках, і ціна на нього продовжує зростати, але більше на сьогодні зросла ціна на
ковбасні вироби. Так, в середньому ковбаса
«Краківська» нормальної якості зараз продається за 190–200 грн за кіло. До нового
року ціна складала 175–190 грн. Є в продажу
ще одна «Краківська» на 20–30 грн дешевша,
але не радимо її купувати, адже там взагалі
враження, що вона зроблена не зовсім з
м’яса. Крім того, стільки перцю у справжню
«Краківську» ковбасу не добавляють.

А в Києві не краще?

За словами одного з користувачів соціальних мереж, на сьогодні в Києві булочка сирна вагою 100 грамів коштує 25
грн (майже долар) – це стільки ж, скільки
у Північній Європі (найдорожча частина
ЄС). Тож у Польщі чи Італії вона буде дешевша. У Києві яловичий фарш протягом
двох тижнів послідовно піднявся в ціні зі
136 грн за кг, потім 150, потім 160, станом
на понеділок вже 190 грн.
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На варті закону
• У Житомирі злочинному
угрупованню, яке у гаражі облаштувало нарколабораторію,
повідомили про підозру у виготовленні і збуті психотропів.
• Жителька Житомирщини «вибивала» кошти
за допомогою кримінального
авторитета – обвинувальні
акти стосовно обох прокурори
скерували до суду.
• Обкрадав помешкання односельчан та спалив
будинок – за серію злочинів
23-річного жителя одного із сіл
Ємільчинського району (тепер
Новоград-Волинський) засудили до 5 років позбавлення волі.
• Незаконний гральний
бізнес у Бердичеві налагодила організована група у складі
8 осіб – усім повідомлено про
підозру.
• Прокуратура Житомирщини припинила незаконне
користування понад 100 га радіаційно забруднених земель
вартістю 19,3 млн грн.
• На 7 років і 6 місяців за
умисне вбивство ув’язнили
жителя Коростишівського району.
Рослідуванням установлено, що злочин скоїв у серпні
2019 року 31-річний житель
Коростишівського району. Зокрема того дня він із приятелем
неодноразово вживали спирті напої. Очевидно, кількість
випитого так підігріла емоції,
що між ними зав’язалася суперечка. Від отриманих травм
хлопець помер.
• Прокурори Житомирщини забезпечили повернення Стриївській сільській
раді 40 га землі вартістю майже 11 млн грн.
• 10 років позбавлення
волі – громадянина Росії засудили за замах на умисне
вбивство поліцейського.
Поліцейський, розглядаючи
скаргу житомирянки – приватної підприємиці – на домашнє
насильство, вчинене співмешканцем, прийшов на її робоче
місце – у бутік, розташований
у торговельному центрі, щоб
опитати свідків.
Однак сам співмешканець
(також працював у бутіку), на
дії якого скаржилася жінка,
замість того, щоб надати пояснення, відреагував агресивно: зайшовши зі спини, завдав
поліцейському декілька ударів
металевою трубою по спині і
голові. А потім ще й переслідував потерпілого, маючи намір спричинити більше ударів
та заподіяти правоохоронцю
смерть.

ПРОКУРАТУРА
УКРАЇНИ

Корисно

Середа, 9 лютого 2022

Як визначити шахрая в інтернеті
та захиститися від його дій
райства. Шахрай може замаскуватися як під
продавця, так і під покупця.

Марія Кравчук

8 лютого 2022 року у світі
відзначається День безпечного
інтернету (Safer Internet Day) під
гаслом «Разом для найкращого
інтернету».

Ознаки шахраїв в онлайн-торгівлі

Журналісти газети «20 хвилин» зібрали
корисні поради, як не вскочити в халепу та
не піти на поводі інтернет-шахраїв. З цими
порадами ви будете набагато безпечніше себе
почувати в інтернет-просторі.

Платіжна безпека: основні поради
Надійно зберігайте та не розголошуйте
свій PIN-код!
Змінюйте PIN-код до картки:
• регулярно: 1 раз на 3 місяці,
• ситуативно: якщо виникла підозра, що
ще хтось його може знати.
Створіть складний пароль до електронної
пошти, соціальних мереж та інтернет-банкінгу.
Складний пароль може містити:
• 8 і більше символів,
• великі та малі літери,
• цифри та спеціальні знаки/символи.
Створюйте унікальний пароль для кожного інтернет-банкінгу, електронної пошти,
соціальних мереж тощо.
Під час створення паролю не використовуйте:
• Загальновідомі комбінації паролів (наприклад, Qwerty12, Password123456, Admin1234
та подібні).
• Послідовне/зворотнє написання символів
або цифр,
• Особисту персональну інформацію (дата
народження, адреса, номер телефону тощо).
Не розголошуйте всі реквізити платіжної картки та контролюйте рух коштів на
рахунку. 16-значний номер карти – єдине,
що ви можете повідомити телефоном.
Тримайте в секреті три цифри на звороті
картки, коди (одноразові паролі) банків та
мобільних операторів.
Підключіть SMS-інформування стосовно
операцій з платіжною карткою.

Встановіть індивідуальні ліміти на операції
з вашою платіжною карткою.
Використовуйте віртуальну картку для розрахунків в інтернеті. Перераховуйте необхідну
суму з основної картки на віртуальну перед
здійсненням покупки.
Якщо ви випадково розкрили дані платіжної картки на підозрілому сайті – негайно
телефонуйте до банку за номером, вказаним
на звороті картки. Якщо ви стали жертвою
шахраїв – напишіть заяву до кіберполіції або
повідомте про ваш випадок за телефоном 0
800 505 170.
Купуйте онлайн на перевірених сайтах
Перевіряйте сайти за допомогою:
• сервісу «STOP FRAUD» кіберполіції;
• сервісу «Black List» Асоціації «ЄМА».
Також ви можете перевіряти відгуки щодо
надійних сайтів, продавців та віртуальних магазинів через пошукові системи.
Захистіть телефонний номер, який
прив’язаний до банківського рахунку. Не використовуйте номер телефону, який прив’язаний
до вашого банківського рахунку, в соцмережах,
оголошеннях та для контактів з контрагентами/
клієнтами.
Встановіть PIN-код на SIM-картку зі складним 8-значним паролем та пароль блокування
екрана телефону.
Безпечний онлайн-шопінг
Купувати онлайн зручно, але щоб покупки
були безпечними, застерігаємо вас від шах-

Псевдопродавець:
• Пропонує занадто занижену вартість
товару;
• Не погоджується на покупку з постоплатою або просить перерахувати аванс на картку;
• Не знає характеристик товару;
• Поспішає з оплатою товару;
• Оплата здійснюється на картку, що видана на прізвище, яке не співпадає з прізвищем
продавця;
• Надсилає копії своїх документів, щоб
викликати довіру;
• Переводить спілкування з особистого кабінету на сайті дошки оголошень в месенджер;
• Надсилає скорочені посилання нібито
на сайт для оформлення послуги;
• Просить вас зняти ліміт з картки для проведення оплати, адже йому про це надійшло
сповіщення від банку;
• Попереджає, що зараз вам надійде SMSповідомлення для підтвердження замовлення,
оформлення послуги чи оплати товару.
Псевдопокупець виманює повні реквізити картки (тризначний номер на звороті
картки, термін дії картки), вводячи в оману
продавця.
Наприклад виникли проблеми з оплатою
у зв’язку з тим, що платіж від імені юридичної особи і потрібно більше інформації про
картку.

Лайфхаки безпечних онлайн-покупок
Користуйтеся віртуальною карткою для
покупок онлайн. Перераховуйте на неї тільки
ту суму, яка необхідна для покупки.
Повідомляйте лише 16-значний номер вашої карти. Також можна, але не обов’язково,
повідомити своє ім’я та ПІБ.
Перевірте продавця/покупця на сервісі
кіберполіції «STOP FRAUD» або перевірте сайт,
послугами якого збираєтесь скористатися, на
наявність в списку шахрайських сайтів Black
List ЄМА.
Тримайте в секреті:
• тризначний номер на звороті картки,
• коди банків та мобільних операторів,
• паролі в інтернет-банкінг.

У кого зросте пенсія з 1 березня і на скільки
З 1 березня проведуть планову індексацію пенсій. Хто з
пенсіонерів отримає
підвищення, розповіли
у Мінсоцполітики.

Як зазначили у пресслужбі
Мінсоцполітики, на 14% планується проіндексувати:
• страхові пенсії, призначені
до 2019 року (при цьому сума підвищення буде не менше 100 грн,
а середній розмір підвищення
складатиме близько 500 грн);
• пенсії військовим (середній
розмір підвищення складатиме
700 грн);

• мінімальні розміри пенсій
по інвалідності внаслідок аварії
на ЧАЕС (середній розмір підвищення складатиме 400 грн) та
інші пенсії особам з інвалідністю з
числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС.
Крім цього, планується:
• встановити доплату особам,
на яких не поширюється порядок
індексації пенсій, у сумі 135 грн
на місяць.
• пропонується підвищити
мінімальну пенсійну виплату
особам з інвалідністю І групи
та особам з повним страховим
стажем (30 / 35 років) з 2 200 до
2 300 грн, а для непрацюючих
пенсіонерів з числа одержувачів
мінімальних пенсій, які не мають

повного стажу, збільшити на 166
грн до 2 100 грн.
Кому збільшать розмір державної допомоги:
- на 400 грн (з 1 700 грн до 2 100
грн) для одержувачів допомоги на
кожну дитину, яка виховується у
багатодітній сім’ї;

- на 166 грн (з 1934 грн до 2 100
грн) для одержувачів державної
соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства і дітям
з інвалідністю, а також особам,
які не мають права на пенсію,
та особам з інвалідністю, які
одержують державну соціальну
допомогу.
Пропонується визначити
індексацію на 14% розмірів
щомісячних компенсаційних
виплат до пенсії літніх людей.
Після індексації виплати складуть для:
- осіб віком 75 – 80 років –
456 грн;
- осіб віком 80 + 570 грн.
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Актуально

Як небіжчику рахунок за газ
виставляли і вимагали сплату боргу
Руслан Мороз

Цікава історія стала предметом розгляду у Бердичівському
міськрайонному суді Житомирської області, в якій з’ясовуються
обставини того, яким чином
оператор газорозподільної системи «Житомиргаз» зміг виставляти рахунки давно померлим
особам. І при цьому Житомиргаз
не тільки рахував «спожитий»
небіжчиком газ, а й вимагав з
нього сплатити борг.
Ми не знаємо, як можна пояснити випадок,
який став предметом позову до Бердичівського
міськрайонного суду Житомирської області, в
якому позивач намагається спростувати акт
про порушення та протокол засідання комісії
з розгляду актів про порушення. Згідно з витягом з протоколу № 59 від 26.02.2020 року засідання комісії з розгляду актів про порушення,
внаслідок яких здійснюється перерахунок або
зміна режиму нарахування об’ємів природного
газу, члени комісії, посилаючись на Кодекс
газорозподільних систем, дійшли висновку
щодо необхідності донарахування 8 481,15 грн
жительці с. Бистрик Бердичівського району на
підставі акту № 112 від 30.01.2020 року, одночасно зазначаючи в примітках, що згідно з
довідкою, наданою Бистрицькою сільрадою,
споживач помер.
Кумедна ситуація виявилася зовсім не
смішною для нових власників житла. Їм погрожували відключенням газопостачання, якщо
вони не сплатять борг, який нібито з’явився у
споживачів за період, коли в будинку ніхто не
жив, адже власник помер.

У підсумку це довелося досліджувати в
суді, адже нові власники не могли погодитися
з твердженням комісії, що померлі особи
можуть продовжувати користуватися газом.
Згідно з ухвалою про прийняття позовної
заяви до розгляду та відкриття спрощеного
позовного провадження від 12 січня 2022 р.,
суд Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області, розглянувши позовну
заяву до акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Житомиргаз»
про захист прав споживачів, в якій позивач
просить визнати незаконним та скасувати
рішення комісії АТ «Оператор газорозподільної системи «Житомиргаз» з розгляду актів
про порушення, внаслідок яких здійснюється
перерахунок (донарахування) або зміна режиму нарахування об`ємів природного газу
від 26.02.2020, оформленого протоколом № 59
про нарахування необлікованого природного

газу на суму 8 481, 15 грн з ПДВ, призначив
розгляд справи на 01.03.2022 року.
Зараз представники Житомиргазу надали
до суду відкликання на позовну заяву, в якій
зазначили, що самостійно скасували акт про
порушення № 112 від 30.01.2020 з одночасним скасуванням проведених нарахувань,
і надали копії протоколу № 06-10/2021 від
06.10.2021 р., але без обов’язкових підписів та
печатки. Таким чином, всупереч заявленим
вимогам з боку відповідача про відсутність
предмету спору, достовірність наданих документів не підтверджена належним чином.
Тож останнє слово, звичайно, залишається
за суддями Бердичівського міськрайонного
суду Житомирської області.
Про подробиці цього незвичайного
судового процесу ми обов’язково сповістимо наших читачів.

Більше половини українських сімей стали біднішими
у 2021 році – дослідження Центру Разумкова
Руслан Мороз

Українці вважають, що наслідки дій влади для України гірші за
війну.
Український центр економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова оприлюднив
результати дослідження «Оцінка громадянами
матеріального становища та питань, пов’язаних
з економічною ситуацією».
Дослідження проведене соціологічною
службою Центру Разумкова з 28 по 31 січня
2022 року методом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1206 респондентів віком від
18 років у всіх регіонах України, за винятком
Криму та окупованих територій Донецької
та Луганської областей, за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними
соціально-демографічними показниками.
Теоретична похибка вибірки (без урахування
дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.

Більшість опитаних (52,8%) зазначили, що
за останній рік матеріальне становище їхньої
родини погіршилося; трохи більше третини
респондентів (38,5%) відповіли, що воно не змінилося, і 7,8% вважають, що воно покращилося.
Більшість опитаних (52,9%) вважають, що
Президент та уряд не здатні знайти ефективні
рішення для подолання економічних проблем,
третина респондентів (32,6%) дотримується
думки, що Президент та уряд частково ефективні у вирішенні економічних проблем, а 8,4%
опитаних – що Президент та уряд знаходять
ефективні рішення для подолання економічних
проблем.

«Кінець епохи бідності»: більше
половини українських сімей стали
біднішими у 2021 році
Головними причинами економічної кризи
в Україні українці назвали некомпетентність
влади (37,2%), високий рівень корупції (34,3%)
та з великим відривом – війну на Сході України (11,8%). Іншими словами, державна влада
громадянами України сприймається набагато
негативніше, ніж війна.
В Україні практично немає середнього класу?
Підсумки 2021 р. поки не підраховані, але
як зазначили у Держстаті, за 2020 рік абсолютна
більшість українських домогосподарств (67,1%)
віднесли себе до категорії бідних, а 31,9% не
вважали себе бідними, але й не могли віднести
себе до середнього. класу, до якого за оцінкою
матеріального становища себе відніс лише 1%
опитаних.
Враховуючи, що майже 53% українців заявили про погіршення свого матеріального
становища у 2021 році, аналогічна статистика
за його підсумками може виявитися ще більш
гнітючою.

Правова допомога
Навчання та розвиток у
системі БПД: плани на
2022 рік
Цього року планується провести понад 500 навчальних
заходів для працівників системи безоплатної правової
допомоги та адвокатів. Основні напрями – поглиблення
знань за галузями права та
обмін практичним досвідом,
а також розвиток емоційної
компетенції та навичок комунікації. Заходи відбуватимуться онлайн та офлайн,
а також у новому форматі –
проходження дистанційних
курсів за участі тренерів та
тьюторів.
«Наше завдання – це розвиток внутрішнього кадрового
потенціалу та можливостей для
навчання працівників системи
БПД та адвокатів, яке орієнтоване саме на потреби організації
через формування бази практичних знань та передачу кращого
досвіду», – зазначив начальник
управління професійного розвитку, експертного діалогу та інновацій у сфері права та доступу
до правосуддя Координаційного
центру з надання правової допомоги Сергій Кучерук.
Якщо три роки тому, коли
була створена мережа правових
клубів PRAVOKATOR, навчальні
заходи проходили в офлайнформаті, то карантинні обмеження через COVID-19 прискорили
розвиток онлайн-навчання. Наприклад минулого року було
проведено 135 офлайн-заходів,
в яких взяли участь понад 2,4
тис. учасників, та 214 – онлайн,
кількість учасників яких перевищила 15,3 тис.
Одним із пріоритетних напрямів навчання є поглиблення
знань та розвиток практичних
навичок надання правової допомоги за галузями права.
Крім того, відбудеться навчання з розвитку навичок комунікації, зокрема при консультуванні
телефоном, а також при наданні
правової допомоги вразливим
категоріям осіб.
«Кожен проведений навчальний захід робить систему безоплатної правової допомоги
сильнішою. Не можна бути суперспеціалістами в усіх галузях
права. І коли тренери, які спеціалізуються на тій чи іншій галузі
права, діляться з колегами своїм
досвідом, розбирають практичні кейси – це дає позитивний
ефект, який і робить нашу систему БПД унікальною», – переконана заступниця директора
Регіонального центру з надання
безоплатної вторинної правової
допомоги у Житомирській області Наталія Радушинська.
З цього року планується запровадити річний графік навчальних заходів, щоб кожен
працівник міг заздалегідь ефективно спланувати свій час на
навчання та розвиток.
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Недодистанційка з «е-буками» за мільярд
Справу вирішено розглядати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи та
встановити відповідачу строк для подання
відзиву на позов – п'ятнадцять днів з дня
вручення відповідачу ухвали про відкриття
провадження у справі. Встановити позивачу
строк 3 дні для подання відповіді на відзив.
Отже, станом на початок лютого всі
строки давно сплинули, але рішення суд
так і не виніс. На сайті Єдиного державного
реєстру судових рішень відсутня будь-яка
інформація про остаточне рішення по вказаній справі.
Нагадуємо, що сайт Житомирської міської ради повідомив того ж 13 грудня 2021
року про передачу ноутбуків школам. Отже,
одночасно із винесенням зазначеної ухвали
Житомирським окружним адміністративним судом зник сам предмет розгляду, а сам
судовий розгляд так і не розпочали.

Тарас Боросовський,
Руслан Мороз

Вкотре онлайн-навчання
для учнів, вчителів та батьків
стає справжнім випробуванням. Чому через стільки часу,
величезний досвід, придбані
сервіси та ноутбуки отримати
належні знання непросто?
У закладах освіти Житомира з початку
року різко зросла кількість хворих на коронавірус як серед дітей, так і серед вчителів.
За вимогами Міністерства освіти і науки,
якщо у класі понад 50% учнів хворі – клас
закривається на карантин і переходить на
дистанційне навчання.
Збільшення числа таких класів спочатку
з 30, наступного дня до 62, а ще одного – до
94 змусило департамент освіти Житомирської міської громади перевести учнів 5-11
класів на дистанційне навчання. З 31 січня
за рішенням, яке прийняли на позачерговому засіданні міської комісії ТЕБ та НС, на
два тижні в онлайні проводяться зайняття в
усіх житомирських школах. На дистанційку
перевели й позашкільні заклади освіти,
мистецькі школи та спортивні заклади.
Черговим рішенням комісії дистанційне навчання подовжили, оскільки захворюваність на COVID-19 зростає і разом з
нею збільшується кількість хворих дітей і
персоналу закладів на ГРВІ та пневмонію.
Водночас навчальну програму ніхто не
спростив. Засвоїти її дистанційно без допомоги батьків або додаткових занять для
більшості неможливо.

Ноутбук (не)кожному вчителю

З урахуванням дистанційного навчання
викладачі продовжують працювати у досить напруженому режимі. Навантаження
навіть зросло, тому що з'явилася купа питань, які потрібно постійно терміново вирішувати. Але обіцяних доплат чомусь всім
не вистачає. Разом з тим центральні органи
влади рапортують про повне погашення заборгованості із зарплати та доплат в умовах
карантинних заходів, а фактично викладачі
шукають будь-яку додаткову роботу, адже
грошей немає.
Так, на багатьох сайтах міста Житомира
з'явилися оголошення щодо надання репетиторських послуг учням 6–11 класів з предметів загальноосвітньої школи в домашніх
умовах. Обіцяють навіть індивідуальний
підхід до кожного і роботу на результат.
Оплату на цю послугу в середньому просять
в розмірі 130 грн/час. Більш популярними є
предмети, визначені для здачі ЗНО. Оплата
репетитору з них сягає 150–180 грн за годину залежно від статусу викладача та терміну
наближення здачі екзаменів.
До речі, не варто забувати, що з 1 січня
2022 року викладачі-репетитори повинні
відповідно до нових змін у законодавстві
декларувати доходи від репетиторства,
тобто сплачувати відповідний податок.
Це суттєво зменшує бажання займатися
цим видом діяльності та примусово заганяє
вказаний сегмент індивідуальної діяльності
на нелегальне становище.
Офіційний сайт Житомирської міської ради повідомив 13 грудня 2021 року
про те, що школи Житомирської громади

Загадкова комплектація
отримають 335 ноутбуків: «Портативні
комп’ютери придбали за національною програмою "Ноутбук кожному вчителю" на
умовах співфінансування. 70% коштів надійшло з державного бюджету, 30% – з місцевого
бюджету. Ноутбуки запланували передати
32 житомирським школам.
Загалом 59 громад Житомирської області
отримали 2691 ноутбук для 234 освітніх закладів». Додамо, що Житомирський район
отримав 1228 ноутбуків.
Ми отримали на засадах повної анонімності коментар від викладача одного із
загальноосвітніх закладів Житомира. За
його твердженням, ноутбуки по школах
роздали, але хто саме з викладачів їх отримав – невідомо. Тож за яким принципом
здійснювався їхній розподіл, залишається
таємницею.

Закупили та роздали, а далі – суд

Купували комп'ютерну техніку централізовано. Департамент освіти і науки
Житомирської ОДА оприлюднив 15 липня
2021 року на сайті держзакупівель інформацію про процедуру проведення тендеру
«Машини для обробки даних (апаратна
частина) (Персональні комп’ютери формфактора ноутбук) (мультилотова закупівля)»
з кінцевим строком подання тендерних
пропозицій до 21 серпня 2021 року і з очікуваною вартістю закупівель 46 653 120,00
грн з ПДВ.

Про участь у тендері заявили дві компанії: ТОВ «Освітній Простір» з початковою
пропозицією у 21 983 880,00 грн з ПДВ і ТОВ
«Еліз Лабз» з пропозицією у 21 885 150,00
грн з ПДВ. Після того, як ТОВ «Освітній
Простір» знизило вартість пропозиції до
21 873 900,00 грн, ТОВ «Еліз Лабз» виграло
тендер з остаточною пропозицією у 21 773
256,00 грн з ПДВ.
Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області наказом
від 17.09.2021 № 538 провело перевірку цієї
процедури, виявило кілька порушень та
винесло вердикт, відповідно до якого у замовника були відсутні підстави для відхилення пропозиції ТОВ «Освітній простір».
5 жовтня 2021 року до Житомирського
окружного адміністративного суду від департаменту освіти і науки Житомирської
ОДА поданий позов до Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області.
Житомирський окружний адміністративний суд виніс ухвалу від 13 грудня 2021
року по справі № 240/31374/21, якою прийняв до розгляду позовну заяву департаменту освіти і науки Житомирської державної
адміністрації до Північного офісу Держаудитслужби в особі Управління Північного
офісу Держаудитслужби в Житомирській
області про визнання протиправним та
скасування висновку і відкрив провадження
у справі.

Цікаво, але Міністерство освіти і науки
України своїм наказом від 27.04.2021 р. за №
458 затвердило зміни до Типового переліку
комп’ютерного обладнання для закладів
дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти. На
підставі цього документа розробляються
технічні умови для проведення тендерів.
Стосовно останньої закупівлі, то ми
зв'язалися з представником однієї з великих
торговельних мереж з продажу різноманітної електронної та побутової техніки та
запитали щодо ціни на ноутбуки із зазначеними в тендері параметрами. За його
твердженням, яке, на нашу думку, є достатньо компетентним, ціна за один ноутбук у
подібній комплектації може досягати 15-16
тисяч гривень.
Крім того, за його словами, перед проведенням тендера всіх вагомих постачальників
попросили не робити картельну змову та
не заважати перемогти в тендері ноутбуку
української збірки. Саме таку торгову марку
пропонували для закупівель по тендерах
для закладів освіти по всій Україні.
Згідно із вже згаданим наказом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня
2021 року № 458 затверджено зміни до Типового переліку комп’ютерного обладнання
для закладів дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної)
освіти в пункті 5 «Технічна специфікація
персонального комп’ютера форм-фактора
ноутбук має відповідати вимогам» якого

Таблиця проплат за доступ до Єдиної школи
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зазначено, що на комп'ютері повинна бути
«попередньо встановлена операційна система на основі ліцензій вільного поширення
або пропрієтарна з підтримкою роботи у
локальній обчислювальній мережі з україномовним інтерфейсом», а також «преінстальований ліцензійний пакет офісного програмного забезпечення на основі ліцензій
вільного поширення або пропрієтарний з
україномовним інтерфейсом, сумісний з
обраною ОС». Обов'язковим додатком є
антивірусне програмне забезпечення. Різниця між вільним та пропрієтарним програмним забезпеченням зрозуміла – вільне
ПЗ розповсюджується безкоштовно, а за
пропрієтарне потрібно сплатити солідну
суму розробнику ПЗ.
Наприклад, за сучасними цінами у Житомирі за преінстальоване використання
фірмової ОС Windows 10, приміром, доведеться сплатити додатково до ціни «заліза»
до 4,5 тисячі гривень. Щодо ліцензійного
пакету Microsoft Office, то він піднімає ціну
ще майже на 8 тисяч гривень. Скільки коштує антивірусне програмне забезпечення,
вже залежить від фірми-розробника. Тож
знову залишається відкритим питання:
чому було обрано більш вартісний варіант
комплектації?

Споживачу

Середа, 9 лютого 2022

Куди б ще витратити

Крім того, у 2019 році школи міста вже на
власний розсуд проводили закупівлі комплектів для так званого електронного журналу.
На порталі держзакупівель «Prozorro»
нам вдалося знайти 24 такі закупівлі загальноосвітніх закладів Житомира на загальну
суму 1 558 796,00 грн. Сума кожного з тендерів
складала від 24 до 166 тисяч гривень. В усіх випадках угоди укладали без відкритих торгів,
за процедурою переговорів з однією і тією
фірмою – ТОВ «Татл Технолоджі».
Найбільше у 2020 році на програму витратили ліцей № 25, ЗОШ № 5 та міський
колегіум. Кожному з навчальних закладів її
використання обійшлося в 123, 136 та 166 тис.
грн відповідно. І якщо у 2019 році у вартість
входила й передача навчальних планшетів,
то після коронавірусу отримували тільки доступ до електронного журналу та щоденника
(з 20 жовтня по 31 грудня 2020 року коштує по
144 грн з кожного учня). Яким чином обґрунтовані такі, навіть більші за пакет доступу до
інтернету, драконівські розцінки, в договорі
не зазначається.
Відповідь на питання, чому школи, а не
департамент освіти міста проводив закупівлі,
– очевидна. ТОВ «Татл Технолоджі» надали
можливість укласти прямі договори за пе-

реговорною процедурою та обійти вимоги
відкритих торгів, оскільки суми закупівель
були незначними.
Але ж з якої причини гімназія № 3, школа
№ 6 та інші школи міста, сплативши чималі кошти, повноцінно не використовували
електронний журнал? Невже це була марна
витрата коштів чи чергова рознарядка від департаменту? Хоча на представленні програми
говорилося про її надзвичайну прогресивність, згодом більшість навчальних закладів
взагалі від її використання відмовилися. Чому
б не отримати програму в тестовому режимі,
а вже потім сплачувати кошти? Питання
залишається риторичним.
Водночас інші середні навчальні заклади
скористалися можливістю повністю безкоштовних платформ для онлайн-навчання,
обравши зокрема таку платформу, як Human.
Ця платформа єдина, що об’єднує всіх учасників освітнього процесу, надаючи вчителям
та адміністрації закладу інструменти для
ведення навчального процесу, збору рефлексії, шкільної комунікації та аналітики
освітніх даних.
При цьому вона повністю безкоштовна для
шкіл, з навчанням вчителів можливостям її використання та налагодженим доступом учнів
та батьків на усіх етапах навчального процесу.

«Разом з цим не менш важливо – забезпечити для шкіл комфортні умови для її планомірного використання, що буде досягнуто в межах
проєкту», – вважає директор з комунікацій
компанії HUMAN Пилип Штеренталь.
Отже, школи та місто могло б заощадити
щонайменше 1,5 млн грн бюджетних коштів.
До речі, дуже необхідних за наявності недофінансування освітян.
Але публічно ніхто з директорів шкіл не
виявив бажання коментувати, чому кошти
витрачені на електронний журнал замість
того, щоб скористатися безкоштовним доступ
до тієї ж системи Human. Так само протягом
робочого дня не вдалося отримати коментар
від представника департаменту освіти Житомирської міської ради. Незважаючи на неодноразові дзвінки на стаціонарні телефони,
слухавку так ніхто і не підняв.
Редакція залишає право за департаментом освіти прокоментувати ситуацію довкола придбання вартісного
програмного забезпечення замість того,
щоб спрямувати кошти на забезпечення
дітей із малозабезпечених сімей найпростішими планшетами для повноцінного
навчання. Варто подумати зараз, якщо
цього не зробили раніше.

Свято закоханих 2022: історія Дня
святого Валентина та ідеї для святкування
Особливості Дня Валентина

Марія Кравчук

День святого Валентина – свято закоханих,
яке з початку 90-х років
минулого століття все
активніше почали святкувати в Україні.

Коли День святого Валентина
у 2022 році
День усіх закоханих традиційно відзначають у середині лютого.
Щороку це відбувається 14 лютого. У 2022 році свято припадає на
понеділок.

Коли з'явився День святого
Валентина

День усіх закоханих святкується вже не перше століття й
має дуже романтичну історію
походження. Так, існує декілька
легенд щодо винуватця торжества.
Ним вважається християнський
священник Валентин, котрий жив
у III столітті у місті Терні, що розташоване в італійській провінції
Умбрія.
Одна із найпопулярніших легенд розповідає, що у 269 році
римський імператор Клавдій II
готувався до завоювання світу,
але його армії не вистачало воїнів. Причиною цього він вважав
сімейне життя, яке нібито відволікає солдатів від армії. На
думку імператора, одружений
легіонер набагато більше думає
про те, як прогодувати власну

родину, ніж про славу імперії.
Тож Клавдій II видав наказ, згідно з яким солдатам заборонялося
одружуватися впродовж усієї
військової служби.
Попри наказ імператора,
солдати продовжували одружуватися, а допомагав їм у цьому
молодий священник Валентин.
Дізнавшись про це, імператор розлютився й прирік його на страту.
Очікуючи виконання вироку, Валентин закохався у сліпу дочку
тюремника. Маючи певні медичні
знання, він вилікував сліпоту дівчини. А перед стратою надіслав
коханій прощального листа, якого
підписав «Від твого Валентина».
Згодом такі листи стали називати «валентинками». Дата смерті
великомученика і припадає на 14
лютого.
Минуло багато часу, у XIV
столітті священника Валентина
канонізували – за благі діяння

віднесли до числа святих. Відтоді
День святого Валентина активно
святкується в Європі і в нашій
країні.

Традиції святкування та
символіка

Щороку 14 лютого молоді
люди, що мають пару, дарують
своїм половинкам різноманітні
подарунки:
• «валентинки» – символічні
листівки у формі сердець, які
містять освідчення, найчастіше
у віршованій формі;
• солодощі, виготовлені в тій
же «серцевій» формі або які
зображують фігурки Купідона
– бога любові;
• м'які іграшки та сувеніри.
Очевидно, що головні символи свята повинні бути виконані
в яскравих червоних і рожевих
тонах – кольорах, що означають
пристрасть і полум'я почуттів.

• Ті, хто переживає нерозділені або таємні почуття, також
дарують символічні сувеніри своїм
коханим, ніби натякаючи на свою
прихильність, нерідко такі подарунки підносяться інкогніто.
• Дуже романтично, коли в
День закоханих пари освідчуються
один одному, мріють про щасливе
спільне майбутнє, а молоді люди
роблять пропозиції руки і серця
своїм обраницям.
• За статистикою РАЦСів і
храмів, на 14 лютого припадає
дуже велика кількість урочистих
реєстрацій шлюбу та вінчань,
оскільки молодь вважає хорошим
знаком об'єднання сердець саме у
День святого Валентина.

5 ідей для святкування Дня
святого Валентина

Романтичний квест. Ваша
друга половинка любить роз
в’язувати загадки й отримувати
приємні подарунки? Тоді їй неодмінно сподобається цей задум.
Розкладіть по всій квартирі заздалегідь підготовані записки, кожна
з яких буде кроком до головного
подарунка. Ретельно заховайте
його й добре продумайте усі підказки. Любителі пригод і авантюристи точно будуть у захваті від
такого квесту.
«Перше» побачення. Кажуть, що в минуле повернутися неможливо, а дарма. Хочеш
зворушити партнера чи кохану
приємними спогадами? Тоді влаштуй ретроспективу вашої першої
зустрічі чи побачення. Усі деталі за
можливості мають чітко збігати-

ся з вашим найпершим рандеву:
місце, одяг, їжа, напої.
Екстремальні пригоди. Що
може єднати більше за спільні
емоції? Спробуйте разом із другою половинкою банджі-джампінг, дайвінг або ж навіть парний
стрибок із парашутом. Адреналін,
шалені емоції й романтична атмосфера забезпечені. Такий варіант святкування Дня закоханих
допоможе зміцнити стосунки й
пізнати одне одного ще краще.
Маленький тур знаковими
місцями. Мабуть, у кожної пари
є особливі місця, що мають велике
значення для закоханих: вулиця,
на якій вони вперше зустрілись,
ресторан, у якому освідчились
одне одному тощо.
Чому б не освіжити пам’ять і
не відвідати хоча б частинку важливих місць? Ще романтичнішою
буде нічна поїздка на автомобілі
повз усі пам’ятні точки на карті.
Спільна фотосесія. З часом
так приємно переглядати світлини, де ми щасливі й закохані. У
такий романтичний день, коли
солодкий аромат кохання витає
в повітрі, варто закарбувати всі
позитивні емоції. Сьогодні можна
знайти величезну кількість фотостудій із тематичними декораціями, які радо приймуть пари й подарують їм яскраві й зворушливі
знімки. До речі, спільна зйомка неабияк зближує, тож не вагайтеся!
Замовляйте послуги фотографа й
даруйте радість своїй другій половинці.
Бажаємо вам зустріти День
святого Валентина 2022 незабутньо й щасливо!

12

WWW.ZT.20MINUT.UA

Середа, 9 лютого 2022

Наше минуле

Житомирські міські легенди та перекази про містичне.

Загадковий Житомир у дев'яності роки
Руслан Мороз,
Ігор Гарбуза
Закінчення. Початок у №№ 2–3

Цілителі-аферисти
та віра в їхні
дивовижні сили
Ми продовжуємо розповідь
про цілителів у лихі дев'яності
роки. Що тоді відбувалося у
Житомирі? Масове безробіття,
дика інфляція, люди на Крошні
розбили городи посеред вулиці і
саме городництво рятувало їх від
голодної смерті. Усюди розбої,
крадіжки та напрочуд цнотлива
місцева влада. Заводи ріжуть на
металобрухт і вивозять у Туреччину, в колгоспах ріжуть тварин,
немає солярки для посівної. І у
цьому середовищі цілителі-аферисти, ніби риби у воді плавали.
Коли читаєш про них, мимоволі
згадуються слова головного героя з фільму «Ключі від раю»:
«Я думав, що гроші – це ключі
від раю, що з грошима ти – бог.
Але бізнес – це легалізований
кримінал». Але нас не стільки
ці спритні чоловіки цікавлять,
скільки те, чому цілком освічені
люди, інтелігенція піддавалися
на їхню брехливу пропаганду
«лікування».
Отже, хто у дев'яності роки
у Житомирі промишляв «цілительством»? Приїжджав якийсь
Пантелеймон – шаман із Чукотки. Не сумнівайтеся, чи прийшли
житомиряни до нього за зціленням. Ішли до київського екстрасенса Кандиби. В ті роки було
двоє Кандиб – Кандиба Дмитро
Вікторович, цілитель, та Кандиба
Віктор Михайлович, цілитель,
автор книги «Сверхвозможности
человека». Може, це були родичі.
К. Є. Марцинковський у лютому
1993 року в актовій залі обласної
бібліотеки вчив нетрадиційної
медицини. Він навчав своїх учнів
(таких собі парамедиків): «Якщо
хтось у вас помре з пацієнтів, не
засмучуйтесь, він міг померти і
без вас». Приїжджала із Києва
якась В. А. Оксінь, що також обіцяла навчати секретам нетрадиційної медицини. Серед великої
кількості оголошень чаклунів,
знахарів, ворожок, екстрасенсів,
розклеєних на стовпах, її повідомлення обіцяло за 200 тисяч
карбованців (пристойну суму на
ті часи: на чорному ринку долар
1 січня 1993 року купували за
1000–1100 карбованців, продавали за 1150–1200. Отже, 200 тисяч
карбованців – це приблизно 165
доларів США, – авт.) протягом 16
сеансів навчити своєму ремеслу.
Звичайно, ці горе-цілителі нікого
не виліковували, в їхні кишені
перетікали гроші їхніх жертв.

Черга у Житомирі в 90-ті
Вони просто наживалися на людському горі, довірі та самообмані.
Справа дійшла до того, що
десь у 1996 році голова Житомирської обласної адміністрації А.
С. Малиновський видав розпорядження про заборону масових
біоенергетичних, психологічних
та інших сеансів без ліцензії МОЗ
України. І потихеньку вони стали зникати. Залишилися тільки
наші поліські чаклуни та ворожки. Їх міністерство охорони
здоров'я не ліцензує, а податкова інспекція теж претензій не
має. Не передбачено оформляти ФОПами чаклунів, відьм та
інших подібних. Але, напевно,
вже з цього року в зв’язку зі зміною законодавства та введення
обов’язкової реєстрації все ж
це відбудеться. Уявляєте такий
собі ФОП «Нащадкова відьма у
восьмому поколінні М. М. Чортякіна»? Ні? Ну ось наприкінці
цього року побачите на власні
очі! І після сеансу ворожіння вам
ще чек з переліком наданих послуг в руку вкладуть: ворожіння
на долю – $100, віщування майбутнього – $1000, серветка для
сліз – 50 грн, кава – 15 грн і далі
за списком…

Автором однієї з них був якийсь
Сатсанга. Це ім’я означає співтовариство найвищої істини. Отже,
цитуємо істину: «Я був дитиною
дещо дикою, і я весь час прагнув
знову у свої джунглі або в пустелю.
Але вона дала мені зрозуміти, що
є пригоди іншого роду, вона підкорила мене. А потім я отримав
цей винятковий привілей, коли
вона розповідала мені про свою незбагненну пригоду в цих джунглях
майбутнього…». І далі в такому ж
дусі. Як бажаєте, так і розумійте.
Цікаво, а що у цих публікаціях
розумів тодішній житомирянин?
Загадка…
Ось ще один приклад глибокої філософії житомирянина
Ю. Соф`їна (1992): «Дива навколо
нас. Цією фразою зараз, мабуть,

настільки ж звичайними, як зубна
паста або паровоз. Але краса цієї
дивини не зникає, а навіть, навпаки, з роками набуває все більш
надприродного характеру. Нас
легко збентежити, говорячи про
якихось позаземних вчителів, які
перебувають на далекій планеті і
передають послання, шепочучи на
вухо контактеру, коли той обідає
або грає у футбол. Ми всі вже добре знайомі з просвітленням та
Нірваною. Хрести та святі лики
прикрашають нас і наш одяг. Нас
оточили і взяли в полон потужні
філософські та релігійні погляди,
громіздкі системи та концепції
розуміння, що стирають саме
розуміння». Відмінний початок
філософської думки: воно вже
тим добре, що підтверджує істин-

уже нікого не здивуєш. Дива стали

90-ті про
у Житомирі
ність нашої статті
божевілля

Філософія
житомирського
розливу
Свідомість людини дає дивовижні виверти. Ми тут хизуємося, що цивілізовані люди, а в
давні часи, напевно, ідіоти були,
думали, що сонце на колісниці
по небу скаче, що грім – це гнів
богів. Але виявилося, що чим
освіченіша людина, тим краще
скуповує стародавні мудрості
таємничого Сходу. Головне, щоб
у назві було слово «таємниці».

дев'яностих років, що панувала
у Житомирі. Далі автор пише:
«У наш час істинність потужних духовних осяянь давніх ріші
(жерці-арії), мудреців і святих, як
і раніше, залишаються еталоном,
але способи їхнього досягнення значно видозмінилися, як змінюється
навколишній світ, як зростає ступінь прояву чогось потойбічного
безпосередньо тут, на землі, що
змінює звичний хід речей, а водночас і нас. Інакше еволюція була б
неможлива на Землі». Далі є така
думка: «Розтягнувши свідомість,
здавалося б, до нескінченності, ми
не можемо зробити крок уперед,
тому що ми вміщуємо все, але
тільки не те усвідомлення, що
все знаходиться на Землі». Він
пропонує читачам увійти до
більшої реальності, «де голоси,
сили, бачення – звичайне явище».
Психіатри частенько зустрічаються з людьми з більшої реальності,
звідки доводиться повертати їх у
рідну реальність.

Марія Деві Христос
на нелегальному
становищі
З 1985 року ЗМІ добре розпушили ґрунт людської свідомості, почалося бродіння умів,
хитання моральності. За шахраями-цілителями і чаклунами
прийшли шахраї-«релігійники».
Житомирський відділ у справах
релігії повідомляв, що у місті
завелося якесь «Біле братство».
Його керівники Юрій Андрійович Кривоногов та його дружина
Марина Вікторівна Кривоногова
(Цвігун) – шахраї, перебувають
на нелегальному становищі та
розшукуються міліцією. Проте
у місті поблизу центрального
універмагу з'явилися «скити» –
квартири цієї секти. І потекли
до них підлітки, які у своєрідному білому одязі ходили містом
і роздавали газету «Юсмалос».
Батьки забили на сполох, металися, шукали своїх чад. Публікації
у місцевих ЗМІ послабили цей
потік. Про це повідомлялося у
газетах тих років.
У ті бурхливі і невиразні
роки становлення капіталізму якось химерно і таємничо
виявило свідомість людей і
суспільства. Було таке враження, що багато хто здурів
і всьому йде кінець. Житомир
не був винятком. Загадкове – те,
що не пізнане. Мабуть, колись
наші далекі нащадки не раз здивуються дев'яностим рокам кінця
двадцятого століття і покрутять
пальцем біля скроні. Але прийде
людина, яка науково і розумно
пояснить, що саме було з людьми
дев'яностих років в самому кінці
двадцятого століття та другого
тисячоліття.
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«Ой, хмелю, наш, хмелю…
Чи будеш ти, хмелю, ще колись зимувати?»
Олександр Кухарський

Історія Житомирщини
насичена різноманітними і
різнобічними подіями, які
завжди видозмінювали цю
історію.
Так, у 1240 році жителям нашого краю
довелося «испытать всю тяготу нашествия
татар». Наші території завжди були в епіцентрі військових і визвольних дій. Згадаймо Коліївщину і її трагічний кінець у селі
Кодня або повну руйнацію нашого міста під
час визвольної боротьби під проводом Богдана Хмельницького у 1643 році. Мало кому
відомо, що такі села Житомирського району,
як Ліщин, Млинище, Піски, Троянів, місто
Новоград-Волинський, містечко Черняхів
були безпосередньо пов'язані із грудневим
повстанням 1825 року у Петербурзі, яке
змінило хід історії багатьох країн Європи.
Не буду зосереджувати увагу читача на подіях 1905, 1914–1920-х років, адже цей перелік
можна продовжувати досить довго.
Хочу привернути увагу до однієї із проблем, які породили наші так звані державники ще на початку становлення незалежної
України, як ми втратили землеробство,
вирощування льону, цукрових буряків,
хмелю. Але чи лише хміль ми втратили?
З таким ставленням до землі насамперед
ми втратимо і державу.
Відомо, що основою життєдіяльності
людини на планеті Земля є повітря, вода
та їжа. Якщо перші дві складові дарує нам
природа, то їжу людині потрібно добувати
щоденно важкою працею на землі, яку ми
повинні пестити та зберігати. Мої батьки,
діди, прадіди протягом багатьох століть
працювали на землі – з цього і жили. Я
вже змалечку був привчений до сільськогосподарської праці, тому добре знаю ціну
хлібу. В пам’яті й досі залишається далеке
дитинство, яке проходило на зелених та
різнобарвних полях влітку і засніжених
взимку, де ми споживали натуральні продукти, більшість часу проводили на свіжому
чистому повітрі, до школи ходили пішки
по 5-6 кілометрів щоденно, тому й росли
здоровими і майже на хворіли.
Проживала наша сім'я на Новій Крошні
Чеській у великому просторому будинку, складеному з червоної цегли, який до
Другої світової війни належав чеській сім'ї
Щепів. Під час сталінських репресій Йосип,
Олексій та В'ячеслав Щепи були безпідставно розстріляні (у 1957 р. їх посмертно
реабілітували), а їхні домогосподарства
передані місцевому колгоспові. Поруч із
будинком на десятках гектарів землі розкинулися плантації хмелю. Навчаючись у
школі, ми кожної осені допомагали збирати
хміль, до того ж заробляли немалі на той
час суми грошей.
Ще наприкінці 60-х років минулого
століття плантації хмелю красувалися в
межах міста Житомира – від панчішної
фабрики до польського цвинтаря (землі
на той час колгоспу імені Мічуріна); на
Крошні Чеській (територія сучасного
агротехколеджу); Новій Крошні Чеській, Андріївці (тепер Сонячне), Світині

Син Вацлава Малі Федір біля плантації хмелю на Крошні Чеській
(землі тодішнього колгоспу імені Калініна) та інших селах Житомирського
району. Вирощували хміль майже у всіх
районах Житомирщини. Плідно працював
Житомирський науково-дослідний інститут
хмелярства у Глибочиці. Приміром, за його
сприяння на плантаціях Світина працювали завезені з Чехословаччини хмелезбиральні комбайни, почали вирощувати більш
урожайні сорти хмелю. Але воднораз усе
скінчилося (про це буде йти мова нижче).
З якого ж часу розпочали вирощувати
хміль на теренах сучасної Житомирської
області? Завезли цю культуру чехи-переселенці з Моравії у XIX столітті. Першими
переселенцями були збіднілі малоземельні
та безземельні селяни, розорені ремісники.
Були серед них і підприємливі, кмітливі
люди, які передбачали своє перспективне
майбутнє з переселенням на вільні землі Російської імперії. Особливо масово
розпочали обживати чехи території Волинської губернії після указу російського
імператора Олександра II від 1873 року. У
1878 р. 52 чеські родини ліворуч річки Крошенки, на околиці Житомира, заснували
колонію Крошня Чеська. Серед перших
переселенців були родини Вацлава Малі,
Бубенових, Махачеків, Душеків, Бочекових.
А сім'я Антона Соучека оселилася там ще
у 1870 р. Саме Вацлав Малі заклав першу
плантацію хмелю там, де тепер розміщений
агротехколедж. До слова, він у 1889 році
заснував першу на Крошні школу, про яку
буде окрема розповідь.
За переписом 1897 р. на Волині вже
проживало 27670 чехів. Працьовиті та
завзяті, вони зробили вагомий внесок у
розвиток економічної та соціальної сфер
тих територій, де вони осідали. За досить

короткий проміжок часу у Житомирі та
на його околицях почали споруджуватися
заводи, хмелесушарні, майстерні з обробки
каменю; набули поширення столярство,
ковальство, слюсарство, мулярство, шевство,
кравецтво; закладалися величезні фруктові
сади; відкривалися чеські школи; виростали чепурні, добротні цегляні будинки.
Деякі з них збереглися до нашого часу. Чехи
завезли до нас передові методи землеробства, що дозволяло значно підвищувати
врожайність зернових та овочевих культур.
Яке було здивування жителів української
Крошні, коли вони побачили, як чехи удобрюють гноєм землю (ті просто не знали,
що з ним робити). Ось як описував у газеті
«Радянська Волинь» у 1935 р. Н. Дмитрук
цей епізод: «…Що застали тут чехи? Що їх
найбільше вражало, про що вони й тепер оповідають, як про дивовижу, це – примітивні,
прадідівські способи обробітку землі. Орали
сохою, гній, попіл викидали на вулицю. Коли
чехи приходили до місцевих селян купувати

гній, їх брали на сміх. Система рільництва
було трипільна, чимало земель облугувало
(толока)». У 1923 р. на Крошні Чеській
було створено перше колективне сільське господарство (прообраз майбутніх
колгоспів), де широко застосовувалися
сільгоспмашини та устаткування, які
завозилися з Чехії. У 30-х роках минулого століття колгосп «Праці честь» був
одним із кращих на тільки на теренах
Житомирщини, а й України.
Із вирощуванням хмелю широкого розвитку набуває пивоварна промисловость.
Викупивши млин у Поліни Шульц у 1878 р.
на березі повноводної тоді річки Кам'янки,
Йосип Махачек та Богдан Янса спорудили
пивоварний завод. Такі ж заводи відкрили
Вацлав Крупічка і Ян Громадецький, Вацлав Міхалек. Водночас розпочали варити
пиво у Радомишлі. У 1903 р. запрацював
Крошенський пивоварний завод «Волинь»
Альбрехта і Ф.К. До речі, я особисто тримав у руках свідоцтво на право володіння
заводом, яке зберігається у одного із спадкоємців Ігнація Альбрехта.
Для виробництва пива необхідні були
дві важливі складові – доброякісна вода та
хміль. Благодатна наша земля дозволяла
вирощувати хміль найвищої якості. У 1900
р. в Росії плантації хмелю займали площу
5000 гектарів (а це в основному землі Волині), врожайність становила 18 центнерів із
гектара. Це була чи не найвища врожайність
хмелю у світі. В Англії збирали по 8 центнерів, в Австро-Угорщині – 11, Німеччині – 13.
Щороку на ярмарках продавався наш хміль
виключно за золото. Та й продукція житомирських пивоварів тих часів славилася
далеко за межами Росії. Такі марки пива, як
«Пильзенское», «Венское», «Черное-Бокь»,
не раз здобували вищі нагороди на багатьох
міжнародних виставках.
За радянських часів плантації хмелю
у Житомирській області зростали щороку, значна його частина йшла на експорт.
Найбільшими споживачами хмелю були
Чехословаччина та США. У США його
використовували в ракетній галузі, а у
Чехії – при варінні пива. Чомусь американці заготовляли хміль саме на землях
Житомирського району. У ті часи варили
високоякісне пиво «Жигулівське» і на Житомирському пивзаводі (колишній завод
Б. Янси та Й. Махачека). Завод Альбрехта
через низку причин було закрито. Пізніше
його реконструювали на плодово-овочевий
консервний комбінат, де виготовляли високоякісну продукцію, яка давала багатомільйонні прибутки.

Після розпаду Радянського Союзу влада новоствореної держави Україна не
дуже переймалася станом економіки. На першому плані був дерибан підприємств, землі. Для цього вигадали так звані ваучеризацію і прихватизацію заводів,
фабрик, комбінатів з подальшим їхнім знищенням. Недарма ж не вистачало часу
для прийняття державних законів і насамперед Основного Закону – Конституції!
Прийняли її лише у 1996 році. З дальнім прицілом (як показав час) придумали
недолуге розпаювання земель сільськогосподарського призначення і на цій
основі – знищення колгоспів і села (голландські вчені довели, що саме колгоспи – найбільш вдала та ефективна форма господарювання на землі). Разом з
цим знищені хмелярство, льонарство, буряківництво тощо. Сучасні гігантисільгоспвиробники дбають лише про власні надприбутки, знищуючи родючість
земельних угідь посівами рапсу, сої, соняшника, кукурудзи. Не проводиться
сівообмін рослин, не вноситься органіка, гербіциди отруюють усе довкілля, підземні води. З таким господарюванням наші родючі землі швидко перетворяться
на пустелі. Без розумного втручання в природне середовище, без негайного
відновлення села держава приречена на вимирання.
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ІНФОРМАЦІЯ
про отримання висновку з оцінки впливу на довкілля
ТОВ «Агрокомплекс «БІОЛЕНД» (код згідно з ЄДРПОУ 41345970) інформує про
отримання висновку з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Проведення
реконструкції існуючих будівель і споруд під свинокомплекс з повним виробничим
циклом вирощування та відгодівлі свиней за адресою: село Селець Житомирського
району Житомирської області».
Висновок з оцінки впливу на довкілля виданий Управлінням екології та природних
ресурсів Житомирської ОДА 02.02.2022р. за № 492/1-3/1-4-2682.
Офіційне опублікування відбулося 03.02.2022 року в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля за посиланням http: eia.menr.gov.ua.
Унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої
діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 2021848343.

2. НЕРУХОМIСТЬ
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 ВОДIЇВДАЛЕКОБIЙНИКIВ (ВIДКРИТА КАТЕГОРIЯ СЕ)
НА ВНУТРIШНI ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПО УКРАЇНI
(БАЗА М. КОРОСТИШIВ). ОПЛАТА ПРАЦI
ДОГОВIРНА. 0967861545, 0967549630
ЗРIЗЧИЦI НА ГРИБНЕ ВИРОБНИЦТВО В
КИЇВСЬКУ ОБЛ. ОФIЦIЙНА РОБОТА+ЖИТЛО.
ЗП 12000-13000 ГРН ВАХТОВИЙ МЕТОД.
0967877394 ОЛЕКСАНДР
МЕХАНIК НА ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО
У М.КИЇВ. ДОБА ЧЕРЕЗ ДВI. 1500 ГРН/ЗМIНА.
0665215397, 0676000161
МЕХАНIК НА ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО
У М.КИЇВ. ДОБА ЧЕРЕЗ ДВI. 1500 ГРН/
ЗМIНА. 0665215397, 0676000161
НА ГРИБНЕ ПIД-ВО В КИЇВСЬКIЙ ОБЛ.
(ФАСТIВСЬКИЙ ТА ОБУХIСЬКИЙ Р-Н)
ПОТРIБНI ВАНТАЖНИКИ-РIЗНОРОБОЧI,
З/П 17000-20000ГРН(ВIД ВИРОБIТКУ),
ЗБIРНИКИ ГРИБIВ З/П 13000-20000ГРН (ВIД
ВИРОБIТКУ). ГУРТОЖИТОК, ХАРЧУВАННЯ.
0963515966 (ДЗВОНИТЬ З 8.00 18.00)
• Робоча вiза до США покоївка, помiчник
покоївки, помiчник кухаря, кухар, офiцiант,
ресепшн, швейцар, рiзнороби на рибу
Аляска, карщики. Iзраїль доглядальницi
вiза В/1. Лiцензiя МСПУ АВ585042 вiд
09.11.2011. 0672326904
• У зв`язку з реконструкцiєю магазину
АТБ потрiбнi: електрик, сантехнiк, жестяник, зварювальники, пiдсобнi робiтники,
будiвельники (бетоннi, плитковi, малярнi,
оздоблювальнi, шпаклювальнi, штукатурнi,
покрiвельнi роботи). 0674005457

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

ІНФОРМАЦІЯ
про отримання висновку з оцінки впливу на довкілля

АТ «Кварцсамоцвіти» (код згідно з ЄДРПОУ: 05396155) інформує про отримання
висновку з оцінки впливу на довкілля «Розробка Волинського родовища кварцової
сировини та супутніх корисних копалин (Південна та Центральна частини Вишняківська та Дворищенська ділянки) у Житомирському районі Житомирської області».
Висновок з оцінки впливу на довкілля виданий Управлінням екології та природних
ресурсів Жиитомирської ОДА №382/1-3/3-4-2683 від 31.01.2022р.
Офіційне опублікування відбулося 31.01.2022 року в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля за посиланням http: eia.menr.gov.ua (реєстраційний номер справи
20211058684).

ІНФОРМАЦІЯ
про отримання висновку з оцінки впливу на довкілля

Мале приватне підприємство «Комета» (код згідно з ЄДРПОУ 13550802) інформує
про отримання висновку з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Розробка
(продовження розробки) Північнобрідського родовища габро, що розташоване за 0,5 км
на північний захід від с. Кам’яний брід Житомирського району Житомирської області».
Висновок з оцінки впливу на довкілля виданий Управлінням екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації 03.02.2022р. за
№ 527/3-3/1-4-2692.
Офіційне опублікування відбулося 07.02.2022 року в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля за посиланням http: eia.menr.gov.ua.
Унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої
діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 20218318472.

4. БУДМАТЕРIАЛИ

6. ПОСЛУГИ

4.1. Будiвельнi сумiшi, цемент,
пiсок. Продам

6.5. Кредити. Ломбарди

• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РАСТВОР, БЕТОН.
ДОСТАВКА А/М ЗИЛ. 0677905739, 447067
• Щебiнь, пiсок, бут, земля, перегнiй,
ДРОВА (обрiзки дубовi, сосновi) з ДОСТАВКОЮ а/м Камаз, ЗIЛ. Вивiз смiття.
0679383303Олександр

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

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

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

8.20. Стiл знахiдок. Загубив
ВТРАЧЕНИЙ ДИПЛОМ СПЕЦIАЛIСТА, СЕРIЯ
ТМ №37605249, ВИДАНИЙ 30.01.2010
Р. ЖИТОМИРСЬКИМ ДЕРЖАВНИМ
ТЕХНОЛОГIЧНИМ УНIВЕРСИТЕТОМ НА
IМ`Я ОЧЕРЕТЬКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ,
ВВАЖАТИ НЕДIЙСНИМ

ВТРАЧЕНЕ ПОСВIДЧЕННЯ УБД СЕРIЇ ЮА
№ 017444, ВИДАНЕ 16.06.2015 Р. НА IМ`Я
IЩЕНКО МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ВВАЖАТИ НЕДIЙСНИМ
ВТРАЧЕНИЙ ДИПЛОМ СПЕЦIАЛIСТА, ВИДАНИЙ ДЕРЖАВНИМ АГРОЕКОЛОГIЧНИМ
УНIВЕРСИТЕТОМ М. ЖИТОМИР У 2007 Р.
НА IМ`Я КУЛЕНКО ВIКТОРIЯ ВIКТОРIВНА,
ВВАЖАТИ НЕДIЙСНИМ
ВТРАЧЕНИЙ ДИПЛОМ СПЕЦIАЛIСТА, ВИДАНИЙ ЖИТОМИРСЬКИМ АВТОДОРОЖНIМ
КОЛЕДЖЕМ У 2007 Р. НА IМ`Я ХМЕЛЬОВСЬКИЙ БОГДАН ВОЛОДИМИРОВИЧ, ВВАЖАТИ НЕДIЙСНИМ
ВТРАЧЕНИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК СЕРIЇ
ТМ №12751143, ВИДАНИЙ ЖИТОМИРСЬКИМ ДЕРЖАВНИМ УНIВЕРСИТЕТОМ
IМ. I.ФРАНКА НА IМ`Я ТОПАЛ АНАСТАСIЯ
ОЛЕГIВНА, ВВАЖАТИ НЕДIЙСНИМ

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

8.24. Iнше. Куплю
• Куплю лiс кругляк рiзних порiд,
свiжоспиляний, а також сухостiй. Куплю
пиломатерiали рiзних порiд, обрiзнi та
необрiзнi рiзних розмiрiв. 0673911769
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Гороскоп на тиждень 9 лютого - 15 лютого
ОВЕН
У професійній сфері все вдасться, і навіть
отримаєте солідний
прибуток. Можливі конфлікти
у стосунках ближче до вихідних.
ТЕЛЕЦЬ
Пригот у йтес я до
великої кількості приємних под ій. Варто
подумати про майбутнє ваших
стосунків з другою половинкою.
БЛИЗНЮКИ
Зорі радять потурбуватися про стан свого
здоров`я. Доведеться поєднувати піклування про себе із
вирішенням нагальних справ.
РАК
Часу на лінощі немає! Доведіть до фіналу
усі справи, а їх трохи
зібралося. Контролюйте свої
емоції і не беріть участі у конфліктах.

Поради господині

ЛЕВ
Відчуєте брак енергії, тому подбайте про
дотримання режиму. А ще припиніть так критично ставитися
до себе – і все вдасться.
ДІВА
У предс тавник ів
Дів – повний завал і у
роботі, і в особистому житті. Доведеться добряче попрацювати
над його розгрібанням.
ТЕРЕЗИ
Конфлікт з близькою
людиною погано позначиться на вашому
здоров`ї. Аби це не завадило
вашій роботі, врегулюйте конфлікт терміново.
СКОРПІОН
Пригот у йтес я до
дисонансу, коли ви хочете спокою і затишку, а доведеться метушитися і вирішувати
багато питань різного характеру.

СТРІЛЕЦЬ
На вас чекає дуже
позитивний тиждень.
Можливі нові цікаві
знайомства. Не виключена дорога покупка, або ж самі зробите
комусь подарунок.
КОЗЕРІГ
Вас завалять компліментами, що дозволить
підвищити самооцінку.
Приготуйтеся наполегливо попрацювати. Подумайте про фінанси.
ВОДОЛІЙ
Б а г ат о в с т и г н е т е
зробити на цьому тижні. Пам`ятайте, що зараз
ваш головний ворог – перевтома,
тому більше спіть і відпочивайте.
РИБИ
Рибам, як ніколи,
потрібне спілкування.
Наодинці вам у голову лізуть
різні песимістичні думки. А от
у компанії це все розсіюється.

Цікаві факти про піцу
• З італійської «піца» перекладається як «тарілка» або «площа».
• Ця страва стала відомою
завдяки американцям, незважаючи на те, що перші коржі з сиром
почали готувати саме в Неаполі
понад 200 років тому.
• На території Італії відкрито
близько 32 тисяч закладів. В одному Неаполі близько 800 піцерій.
• Вартість найдорожчої піци
у світі – понад 12 000 євро. Її
виготовляють в Салерно, прибережному місті Італії, з органічної
арабської муки. Тісто настоюють
72 години, щоб воно довше відпочило перед приготуванням. Піца
подається з трьома рідкісними
видами ікри, норвезьким омаром
та 7 видами сиру. Клієнт отримує їжу на спеціальному посуді

9

лютого
середа

10

лютого
четвер

в комплекті з пляшкою елітного
алкоголю.

• Гурмани можуть купити
парфуми із запахом піци. Такі
оригінальні духи випустив парфумерний бренд Деметер. Придбати
їх сьогодні може кожен американець – туалетна вода доступна за
ціною всього в 20 доларів і користується великим попитом.
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лютого
п’ятниця

12

лютого
субота

• Найбільш популярною у
світі піцою є класична з папероні. Саме вона складає 36% від
загального замовлення в різних
країнах світу.
• Італійська піца корисна для
здоров’я. Згідно з останніми дослідженнями, зробленими італійськими лікарями і фармацевтами,
помірне вживання піци корисно
для здоров’я. Деякі сорти цієї
страви дозволяють мінімізувати
ризик виникнення інфаркту, а
також служать профілактикою
раку. Це стосується насамперед
вегетаріанської піци і піци з морепродуктами.
• За добу в усьому світі вживається приблизно 500 мільйонів
піц (не враховуючи приготовані
власноруч).
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лютого
неділя

14

лютого
понеділок

15

лютого
вівторок

5 наймодніших сумок
сезону весна-літо 2022
Колекції сезону весна-літо 2022 принесли багато цікавих новинок: від вишуканих bucket bag
до сумок-браслетів і переосмислених портфелів.
Vogue.ua зібрав наймодніші сумки цієї весни.

Сумка-відро

Сумки-відра – яскравий зразок того,
що витримало випробування часом. Натхнені дизайном XVI століття, в основі
якого лежать сумки-мішки із зав’язками
й бісером, моделі нового сезону відсилають саме до них. Знайти незвичайні
аксесуари можна в колекціях Michael Kors
Collection, Chloe, Versace, Louis Vuitton.

Сумкабраслет
Інноваційні аксесуари, що виконують функцію і прикраси, і сумки, прийдещньої весни мають усі шанси стати
головними зірками сезону, тому радимо
придивитися до них уже нині. Шкіряні мініаксесуари, які треба носити на
зап’ястку, представили Fendi, Chanel
і Loewe. Останні пропонують носити
їх ансамблями, увиразнюючи ніжний
образ.

Кроше

Новий сезон прикрасив сумки актуальним плетінням кроше всіх кольорів
і відтінків. М’які клатчі й тоути перегукуються з ажурним декором на взутті
й одязі. Яскраві мішки можна знайти в
колекціях Anna Sui, Chloe і Loewe.

Оверсайз

О б ’є м н і
місткі сумки
стануть найкращим доповненням весняних і літніх
образів. М’які або структурні, принтовані
або однотонні – вибір за вами. Дизайнери
одностайні в одному: великокаліберні аксесуари здатні якщо не захопити модний
Олімп, то однозначно розділити його з
моделями розміру міні.

Портфель

+ 1°
+ 4°
744

ТИСК, ММ

+ 5°
+ 7°
744

ТИСК, ММ

+ 2°
+ 7°
742

ТИСК, ММ

+ 1°
+ 4°
751

ТИСК, ММ

- 3°
+ 3°
755

ТИСК, ММ

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації серії ЖТ № 222/599 Р
від 16 травня 2015 р.
Видавець – ПП "Медіа Ресурс"; адреса:
10014, м. Житомир, вул. Рильського, 9, каб. 407
9 лютого 2022 р.
№ 4 (855)

Газета є членом
Всесвітньої газетної Асоціації

Адреса редакції:
м. Житомир, вул. Рильського, 9, 4й пов., каб. 407
Тел.: (0412) 418-189

- 3°
+ 5°
749

ТИСК, ММ

- 1°
+ 5°
743

ТИСК, ММ

Директор:
Олександр Васильковський,
тел.: 0 (67) 510-50-75
alex.vasilykovskiy@gmail.com
Головний редактор:
Ольга Сідлецька,
тел.: 0 (97) 470-60-17
Рекламний відділ:
Людмила Павлюк
тел.: 0 (67) 412-89-81
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НАЙКРАЩI ВИХIДНI

МIЙ ВОВК

Жанр: комедія

Жанр: драма, пригоди, сімейний

Хлопець з Німеччини влаштовується волонтером на фестиваль, щоб закохати у себе дівчину-організатора, хлопці з Кривого
Рогу влаштовують легендарну
парубоцьку вечірку, юна одеситка
шукає тата-рокера, кар’єристка зі
Львова приїжджає на найважливішу в її житті співбесіду. Це буде
найбожевільніша подорож наших
героїв та їхні Найкращі Вихідні!

Після смерті матері 8-річна Вікторія переїжджає з батьком із
міста у невеличке гірське поселення. Якось на прогулянці місцевий
пастух дарує дівчинці цуценя на
прізвисько Секрет. Тваринка стає
її найкращим другом. Лише згодом
сім'я розуміє, що з цього лагідного щеняти виросте небезпечний
хижак. Але дружба не знає меж...

КОМАНДА КОТИКIВ

МИ - МОНСТРИ 2

Жанр: анімація, комедія, пригоди,
сімейний

Жанр: мультфільм

Після того, як його кращий
друг загинув під час нападу акули,
Квінн, милий, але наполегливий
тюлень, збирає команду котикiв,
щоб дати відсіч банді акул. Але
ця весела група морських котиків
зовсім не підготовлена для такої
місії. Однак, маючи трохи винахідливості, кмітливості та великі
серця, насправді можна повернути спокій підводній спільноті.

Через рік після щасливого кінця попередніх подій сім'я Вішбон
бореться зі своїми різними недоліками. Хороша новина в тому, що
відбудеться весілля відьми Баби
Яги та горбатого дворецького
Ренфілда. Щоб врятувати їх з пащ
мисливця на монстрів, члени сімейки Вішбоунів знову перетворюються на Франкенштейна, вампіра,
мумію та перевертня.
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