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НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

«Загублені»  
43 мільйони майна 
Тетерівської ОТГ

Після ліквідації сільради Високої Печі 
передане комунальному підприємству 
майно опинилося без власника

с. 10

Жителі «Бумажки» скаржаться,  
що Житомирський картонний  
комбінат посипає вулиці сажею с. 2с. 6

У маршрутках «Житомир – 
Київ» зросте вартість проїзду: 
перевізник назвав  
причину подорожчання
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У маршрутках 
«Житомир – Київ» 
зросте вартість проїзду: 
перевізник назвав 
причину подорожчання

Світлана Цимбалюк

У суботу, 13 лютого, 
з’явилась інформація про 
те, що в маршрутках «Жи-
томир-Київ» з 19 лютого 
проїзд до столиці станови-
тиме 120 гривень.

Як розповіла житомирянка Юлія, про 
підвищення вартості проїзду з Житомира 
до Києва поінформували самі ж переві-
зники, розмістивши відповідні оголошення.

«На вихідних їхала з центрального 
автовокзалу в маршрутці до Києва і поба-
чила оголошення щодо того, що з 19 числа 
вартість проїзду з Житомира до Києва 
буде становити 120 гривень. Мабуть, час 
почати випробувати комфорт приміських 
електричок», – зазначила житомирянка 
Юлія.

У компанії перевізника журналістам 
«20 хвилин» зазначили, що це підвищення 
обумовлене підвищенням ціни на паливно-
мастильні матеріали.

«Це підвищення ціни на проїзд 
у маршрутці "Житомир-Київ" пов’язане із 
підвищенням ціни на паливно-мастильні 
матеріали», – прокоментували у компанії 
перевізника.

Варто зазначити, що житомиряни ма-
ють можливість щоденно дістатися Києва 
з Житомира електричкою, яка відновила 
свій рух із 23 грудня минулого року. Вар-
тість квитка становить 30 грн.

З Житомира електропоїзд вирушати-
ме о 05:10 і прибуватиме до Києва о 08:54. 
З Києва електричка відправлятиметься 
о 18:43 і прибуватиме до Житомира о 22:19.

У Житомирі 
піднявся рівень води 
у водосховищах  
через снігопади

Марія Кравчук

«Житомирводо-
канал» вперше за 10 
місяців зупинив насо-
си, які перекачували 
річку у зворотній бік.

Зазвичай у березні і на початку 
квітня річки наповнюються водою 
після танення снігу. Весняного во-
дополля (так називають цю фазу 

природного водного режиму 
гідрологи) минулого року у Жи-
томирі фактично не було.

Навесні 2020 року житоми-
ряни зіштовхнулися з безпреце-
дентною водною кризою. Води 
катастрофічно не вистачало, та 
поговорювали про погодинну 
подачу води. На щастя, цього вда-
лось уникнути завдяки зусиллям 
працівників «Житомирводокана-
лу» та прийнятому рішенню пе-
рекачувати річку у зворотній бік.

9 лютого ці насоси зупинили. 
«Водоканал зупинив насоси, які 
перекачували річку з нижнього 

б'єфу у зворотній бік у водосхо-
вище. Завдяки рясним сніжним 
опадам рівень води у водосхо-
вищах зріс: в акумулюючому 
Денишівському – на 1,5 метра, 
у Відсічному – на 60 см. Цей рі-
вень ще не є задовільним, але 
в цілому – динаміка позитив-
на», – йдеться на сайті КП «Жи-
томирводоканал».

Нагадаємо, що більше міся-
ця тому, у січні, повідомлялось, 
що у річці Тетерів залишилось 
всього 38% води. Тоді через ма-
ловодність зменшився обсяг води 
у Денишівському та Відсічному 
водосховищах.

Про це повідомляли у Жито-
мирській міській раді: «Житомир 
стикнувся з водною кризою. Че-

рез маловодність річки Тетерів, 
яка зараз наповнена на 38% від 
норми, зменшився обсяг води 
у Денишівському та Відсічному 
водосховищах. У водоканалі за-
били на сполох».

Тоді у «Житомирводоканалі» 
повідомляли, що будуть поповню-
вати запаси води з розташованих 
вище ставків.

ЗИМА У ЖИТОМИРІ:  
містяни про своє життя  
під час негоди

Валерія Наумова

У Житомирі вирує зима.

Сильні морози та снігопади ось уже 
другий тиждень продовжуються, через 
що місто пережило засипані вулиці, низку 
ДТП, а також інші незручності. Проте був 
і позитив: кафе «Сніжинка», зимова казка 
та гори снігу, де так щасливо бавилися діти.

Як житомиряни проживають зиму 
у Житомирі, дізнавалися журналісти ре-
дакції «20 хвилин».

«Важко, бо в перші дні цих снігопадів діс-
татися на роботу було нереально. Затори… 
важко, одним словом. Вже зараз легше, якось 
звикли», – коментує Тетяна, 36 років.

«Мені дуже подобається! Я обожнюю 
зиму, сніг і була така щаслива, коли стільки 
снігу намело. На санях з дітьми каталися. 
Так, були і проблеми, особливо нерозчищені 
вулиці і дороги, але треба у всьому шукати 
хороше», – ділиться Марія, 28 років.

«Я намучилася з машиною. Кожен ра-
нок з лопатою, але увечері ми з чоловіком 
гуляли по місту, і навкруги була така 
краса, що гріх жалітися», – розповідає 
Ганна, 24 роки.

«Це жах. Нічого не прибрано, дійти 
кудись нереально, ще й холод такий, 
а владі байдуже», – скаржиться Дмитро, 
40 років.

«Звісно, були незручності, але це ж зима, 
потрібно адаптуватися до погодних умов, 
снігопадів», – зазначає Олена, 23 роки.
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ЛЮТА ЗИМА У ЖИТОМИРІ:  
прибирання, громадський транспорт, меми, 
прогноз синоптиків та допомога автомобілістам

Валерія Наумова

У Житомир при-
йшла справжня зима. 
Вулиці засипало сні-
гом, і це спричинило 
чимало незручностей.

Тепер ранок починається не 
з кави, а з лопати. Особливо у во-
діїв. Пішоходам теж непросто. 
Тепер на роботу треба виходити 
набагато раніше, адже пішки по 
кучугурах дійти дуже важко. Але 
є і позитив – усі можуть зекономи-
ти на спортивній залі, а якщо вам 
сумно у вихідний і ви не знаєте, 
чим себе зайняти, – беріть санчата, 
друзів і мерщій на гірку.

Що тільки не бачив за період 
снігопадів Житомир: засніжені 
тролейбуси і маршрутки, авто, які 
застрягали на пів шляху, численні за-
тори та меми. Про все це по порядку.

Житомиряни і реакція  
на прибирання вулиць 
і доріг від снігу

Перші декілька днів місто 
буквально замітало. Через це со-
ціальні мережі вибухнули обурен-
ням стосовно прибирання снігу. 
Житомиряни розповідали, як не 
могли дістатися у справах, а також 
ділилися, які вулиці та райони не 
розчищено. У підсумку виявилося, 
що Житомир розчищено на 15%.

«Ужас и позор!!!! так с людь-
ми нельзя, а важно подумать за 
пожилых людей и не только, как 
можно передвигаться по тротуа-
рах?!?!?! ПОЗОР!!!!», – пише Хрис-
тина Соболевська.

«За увесь день побачила лише 
один вид снігоприбиральної техні-
ки – жіночок із мітлами і лопата-
ми, за що їм і вдячна», – коментує 
Валентина Музичук.

«Пів дня їздила по місту, в цен-

трі і на околицях жодної снігопри-
биральної машини, просто жах», – 
скаржиться Олена Буднік.

Проте були й ті, хто захищав 
комунальні служби, які мали б за-
безпечити ефективне прибирання 
вулиць і доріг.

«Провокационный опрос, и со-
ответственно сбежалось стадо 
и все неееекают, а кто из всех ком-
ментаторов брал лопату в руки?» – 
цікавиться Сергій Ободзінський.

«Треба брати лопати і роз-
чищати біля своїх будинків, а не 
плакатись на двірників і комуналь-
ників», – зазначає Микола Горкуша.

У Житомирській міській раді 
пояснюють, що за декілька днів 
випала аномальна кількість снігу, 
через що виникають значні склад-
нощі з очищенням міста від снігу.

«У нас дійсно випала аномальна 
кількість снігу, у нас уже випало 
три місячні норми, і ще плану-
ється, що випаде ще одна місячна 
норма як мінімум за ці дві доби. Ко-
мунальні підприємства працюють, 
залучено максимальну кількість 
підрядних організацій, залучено при-
ватні організації, які теж надали 
техніку.

Близько 150 двірників працю-
ють у місті, де зараз 
25 –27 м е хані з мі в . 
У місті почали вже 
вивозити сніг. На цен-
тральних вулицях, 
в районі залізничного 
вокзалу, на площах. 
Усі підприємства по-
відомлені, працюють 
без вихідних, поки не 
закінчиться негода», – 
коментує заступник 
міського голови Олек-
сандр Шевчук.

Також він додав, 
що містянам краще 
не виїжджати без по-
треби, а у разі необхід-

ності користуватися громадським 
транспортом, що під час пандемії 
дуже «актуально».

«Як би ми не хотіли, ми самі не 
впораємося. Люди повинні частково 
про себе також дбати: без потреби 
не виїжджати у місто, не залишати 
машини на узбіччі, якщо потріб-
но – користуватися громадським 
транспортом. Ми робимо усе для 
того, щоб громадський транспорт 
рухався без змін», – розповідає 
Олександр Шевчук.

Щодо того, як громадський 
транспорт пережив снігопади – 
далі.

Полярний експрес, або 
Житомирські тролейбуси

Засніжений салон житомир-
ського тролейбусу № 1А наробив 
чимало галасу. А все почалося 
з публікації житомирянки Юлії 
Сулько Канір у фейсбуку. Жінка 
опублікувала фотографії з тролей-
буса № 1А, де видно, що сидіння та 
салон тролейбуса в снігу: «Взагалі 
ШОК! Навіщо взагалі випускати на 
рейс такі тролейбуси! Дуже шкода 
кондуктора цього 1А тролейбуса! 
Замерзла! Шановна влада, проїдь-
те ви в такому "горе-транспорті" 
і заплатіть за "сніг і холод" 6 грн. 
Абсурд, сором! От і вся повага та 
переживання за людей!».

В управлінні транспорту 
і зв’язку Житомирської міської 
ради пояснили, що це були фото 
зі зламаного тролейбуса, який не 
виїздив на лінію в такому стані.

«Не вийшов тролейбус на лінію 
з такою ситуацією. Тролейбус на 
лінії пошкодився, було зірвано задній 
люк, і почало засипати салон сні-
гом. На лінію він не виходив таким. 
На кінцевій троси, які тримають 
штанги, обірвали задній люк, і тро-
лейбус, їдучи в депо на усунення цих 
недоліків, просто взяв пасажира, що 

не мав робити. Ось і вся проблема.
Він мав по інструкції, якщо 

трапляється поломка чи така си-
туація – він мав їхати в депо, але по 
доброті душі, бо сніг і багато людей 
було на зупинках, просто взяв до 
депо ще людей, за що отримав за-
уваження і керівник, і диспетчер, 
і водій. Але він не виїжджав таким 
з ТТУ», – пояснив начальник управ-
ління Костянтин Підпокровний.

Проте згодом з’явилися фото 
з тролейбусу № 15, де повний са-
лон людей, але ситуація та ж сама. 
У міськраді це пояснили тим, що 
у тролейбусі сталося проривання 
в гармошці, і через це в салон за-
сипався сніг.

Проте навіть ці пояснення для 
містян звучали кумедно, адже нео-
дноразово з’являлися фото з тро-
лейбусів, трамваїв та маршруток, 
де сніг лежить просто на сидін-
нях. «Влітку – мікрохвильова піч, 
взимку – холодильник», – жартують 
житомиряни.

Меми про снігопад 
у Житомирі

Якщо про хороше, то завдяки 
снігопаду з’явилося чимало жар-
тів. Серед найактуальніших: фото 
Олега Винника з підписом «Я за-
раз вип’ю кави і до тебе з лопатою, 
моя засипана вовчиця», сніговики 
з підписом «Мітинг проти приби-
рання снігу» та жарт для тих, хто 
дивився «Володар кілець»: «Фро-
до, нахіба ми пішли через Жито-
мир?!». Дійти кудись у хуртовину 
дійсно важко, тому житомиряни 
жартують і про це. «До магазину 
з квітами ще далеко?» – запитує 
чоловік. «Хз, я на манікюр», – від-
повідає жінка з лижами. Також 
мережею гуляють фото дверей, 
засипаних снігом.

Що говорять синоптики?
Як пояснюють фахівці, на 

Житомирщині випала надмірна 
кількість снігу. Це пов’язано із 
серією південних циклонів.

«З початку лютого на Жито-
мирщині випало 35–44 мм снігу 
при нормі 28–38 мм, що становить 
у північних районах місячну норму, 
а в решті районів – півтори місячні 
норми. Висота снігу на сьогодні ста-
новить 21 см, а по області – до 30 см. 
Зараз в Україні панує серія південних 
циклонів. Зараз на Житомирщині 
другий циклон серії південного ци-
клону, з ним пов’язані значні опади, 
які ще збережуться на території 
області сьогодні вночі (11 лютого).

Крім снігу, очікується посилен-
ня північно-західного вітру до 15–20 
метрів за секунду (12–13 лютого). 
Це спричинить хуртовини та оже-
ледицю. Циклон відійде 14 лютого, 
і протягом 14–16 лютого – опади 
малоймовірні, але очікуємо значне 
підвищення температури», – зазна-
чають у гідрометцентрі.

Допомога автомобілістам
Під час хуртовини особливо 

важко водіям. Саме тому жито-
миряни згуртувалися задля допо-
моги у разі, якщо хтось з водіїв за-
стрягне в дорозі. Щодня патрульні 
поліцейські, фахівці ДСНС допо-
магають тим, хто потрапив у біду 
на дорозі під час негоди.

«Щодня ми допомагаємо автомо-
білістам. І виштовхувати, і викопу-
вати, і буксирувати. Також залучаємо 
важку техніку або ДСНС, або ж сніго-
прибиральну техніку, щоб допомогти 
і вантажним автомобілям», – комен-
тує пресофіцер патрульної поліції 
в області Ігор Іванюк.

Містяни самоорганізовуються 
і створюють групи у соціальних 
мережах, щоб допомагати один од-
ному на дорозі під час хуртовини.
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НОВІ ТАРИФИ НА ТЕПЛО 
у Житомирі: ціна за січень 
знизилася майже на 4%

Світлана Цимбалюк,  
      Валерія Наумова

У Житомирі дуже 
холодна зима. Прогно-
зують у найближчі 
дні від 19 до 24 граду-
сів морозу.

Відповідно, багатьох зараз 
турбує питання платіжок за ко-
мунальні послуги. Житомиряни 
бояться отримувати квитанції 
за тепло, адже до сплати вказані 
космічні суми.

Починаючи з 25 січня 2021 
року, жителі Житомира протес-
тують проти підвищення тарифів 
на комунальні послуги. Завдяки 

спільним зусиллям небайдужих 
українців вдалося зупинити під-
вищення тарифів, проте ціна на 
тепло не сильно змінилася.

У Житомирській міській раді 
пояснюють, що завдяки меморан-
думу, який підписали мери міст 
України, ціна на теплопостачання 
за січень знизилася на 4%, у той 
час як «Нафтогаз» планував під-
вищити тариф на 10%.

«У нас було проведено викон-
ком Житомирської міської ради, 
і відповідно по меморандуму, 
який підписали мери міст Украї-
ни, вартість природного газу для 
“Житомиртеплокомуненерго” 
встановили 6 900 грн з ПДВ за 1000 
кубічних метрів. До цього тариф 
був 7 300 грн за 1000 кубічних 
ментрів. Щомісяця “Нафтогаз” 
виставляє нову ціну на газ, і на сі-

чень прогнозована ціна була вже 
8 946 грн.

Тож щоб у містах України не 
зростала ціна на теплопостачання, 
було підписано меморандум. Було 
встановлено ціну 6 900 грн. Таким 
чином, ми зменшили ціну на те-
плопостачання за січень майже на 
4% для жителів міста. Якби ціна 
газу була закладена “Нафтогазом”, 
то тариф зріс би на 10%», – комен-
тує заступник міського голови 
Сергій Кондратюк.

Також міський голова Жито-
мира Сергій Сухомлин наголо-
сив, що у січні ціни у платіжках 
житомирян будуть більші, аніж 
минулого року. Пов’язано це зі 
зниженням температурного ре-
жиму.

«Зрозуміло, що люди отри-
мають платіжки більші, ніж ми-

нулого року, бо температурний 
режим зовсім різний, і лічильник 
рахує стільки, скільки будинок 
отримав», – розповів мер.

За останні 5 років це – найхо-
лодніша зима. Якщо у січні ми-
нулого року середня температура 
складала –0,8 град., то цьогоріч 
вона складає –2,2 град.

Житомиряни вийдуть на 
масштабні мітинги 20 та 25 лютого 
2021 року

20 лютого об 11:00 біля Жи-
томирської ОДА зберуться про-
тестувальники та представники 
Верховної Ради. Також буде за-
прошено депутатів міської та 
обласної рад. А вже 25 лютого 
відбудеться всеукраїнська акція – 
місяць з моменту, як протесту-
вальники передали свої вимоги 
до вищих, місцевих та обласних 
органів влади. Планується пере-
криття доріг.

Житомирські підприємці 
не встигали чистити 
тротуари від снігу й за 
це отримали приписи

Марія Кравчук

Житомир заси-
пало снігом. Рух 
ускладнений не 
лише на дорогах, 
а й на тротуарах. 
Муніципальна 
інспекція за 4 дні 
виписала 229 при-
писів через нероз-
чищені узбіччя.

Перевірки здійснювалися на пред-
мет прибирання територій загального 
користування від снігу та льоду. Про 
це розповідають у муніципальній  
інспекції.

«Підприємства, установи і орга-
нізації  на власних та закріплених 
територі я х  повин н і  зд ійс нювати 
увесь комплекс робіт, спрямованих 
на забезпечення та постійне підтри-
мання чистоти і порядку, зокрема 
і прибирати територію від снігу. За 
виконанням цих зобов’язань слідкує 
муніципальна інспекція Житомир-
ської міської ради.

Так, у період з 8 по 11 лютого було 
виписано 229 приписів щодо несво-
єчасного прибирання закріпленої 
та прилеглої території від снігу та 
невжиття протиожеледних заходів. 
Предс тавники інспекці ї  провели 
роз’яснювальну роботу із суб’єктами 
господарювання.

Всього у поточному році муні-
ципальною інспекцією щодо несво-
єчасного прибирання закріпленої 
та прилеглої території від снігу та 
невжиття протиожеледних заходів 
було виписано 562 приписи», –  йдеть-
ся у повідомленні.

Житомирян  
закликають долучитись 
до флешмобу  
«Схожа на Лесю»

Світлана Цимбалюк

До дня народження 
Лесі Українки у мережі 
«Фейсбук» 
запустили арт-
челендж «Схо-
жа на Лесю».

Ініціаторами цієї 
ідеї стали учениці 
Новоград-Волинсько-
го ліцею № 1 імені 
Лесі Українки. Про це 
написала вчителька 
і соціальний педагог 
ліцею Юлія Лаврино-
вич на своїй сторінці 
у фейсбуку.

«До дня народжен-
ня нашої славетної 
землячки учениці 5-в 
і 7-в кл. ліцею № 1 імені 
Лесі Українки пропону-
ють всім охочим долу-
читися до артчеленджу 
#схожаналесю #творчіс-
тьяканадихає», – зазна-
чає Юлія Лавринович.

Щоб взяти участь, потрібно обрати улю-
блену світлину письменниці, спробувати 
максимально її відтворити, викласти фото 
у соцмережах з поміткою #схожаналесю. 
Переглянути фото з челенджу можна також 
за хештегом #схожаналесю.
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Житомирських школярів хотіли на тиждень 
відправити на вимушене дистанційне навчання: 
батьки пригрозили владі судом

Марія Кравчук

Житомирським 
школярам департа-
мент освіти реко-
мендував навчатися 
дистанційно з 12 по 
17 лютого у зв’язку 
з погодними умовами.

Про це нам повідомили батьки 
однієї з житомирських шкіл, яким 
прийшло сповіщення з такою ін-
формацією у батьківський чат.

«У зв'язку зі складними погод-
ними умовами (сильними снігопа-
дами, низькими температурами, 
які прогнозують на наступному 
тижні), що спричинили складно-
щі в організації безпечних умов 
роботи школи, на підставі листа 
департаменту освіти Житомир-
ської міської ради від 10.02.2021 
за № 345 педагогічна рада школи 
прийняла рішення про перехід 
учнів 1–11 класів на навчання за 
дистанційними технологіями 
у період з 12 по 17 лютого включ-
но. Про режим навчання після 
17 лютого вам буде повідомлено 
додатково», – таку інформацію 
отримали батьки.

Ми поспілкувалися з цього 
приводу із заступником дирек-

тора департаменту освіти Жито-
мирської міської ради Світланою 
Ковтуненко, яка уточнила, що де-
партамент лише дає рекомендації, 
а рішення вже приймають без-
посередньо у школах самостійно.

«Департамент направив лист 
у зв’язку зі складними погодними 
умовами і у зв’язку з тим, що сво-
єчасно не довозяться продукти. 
Кожен заклад приймає рішення 
про навчання у цей період з при-
воду того, яка у них ситуація.

Якщо продукти не можуть сво-
єчасно довезти, це означає, що не 
зможуть організувати повноцінне 
харчування, зрозуміло, що це по-
трібно враховувати. Наприклад, 
вчора у деяких закладах у нас 
не було хліба, сьогодні ще немає 
змоги привезти частину продук-
тів. З огляду на це кожен заклад 
самостійно аналізує свій підхід 
та приймає рішення», – розповіла 
Світлана Ковтуненко.

У п’ятницю, 12 лютого, лише 
декілька шкіл прийняли рішення 
переходу на дистанційну форму 
навчання.

«Від сьогодні (12 лютого, – авт.) 
5 навчальних закладів на дистан-
ційному навчанні у зв’язку з тим, 
що у закладах в окремих класах 
уже мала кількість дітей, тому 
було прийнято таке рішення», – 
зазначила Світлана Ковтуненко.

15 лютого батьки житомир-
ських школярів написали колек-

тивне звернення до міського голови 
Сергія Сухомлина із вимогою від-
новити навчальний процес у шко-
лах та передали лист до мерії.

Фото даного звернення опу-
блікувала у соціальній мережі 
Facebook Тетяна Пелех. Також 
у листі зазначається серйозність 
намірів батьків, вони готові звер-
нутися навіть до суду.

«Ми, батьки, категорично не 
згодні з цим рішенням у зв'язку 
з тим, що воно порушує консти-
туційне право дітей на освіту. 
Крім того, погодні умови зміни-
лися на прийнятні для навчання, 
епідситуація у нашому місті є 
задовільною.

Враховуючи вищесказане, ви-
магаємо відновити очну форму 
навчання дітей у навчальному 
закладі. В іншому разі залишає-
мо за собою право звернення до 
суду», – зазначається у колектив-
ному зверненні.

Житомиряни почали активно 
обговорювати цю тему в мережі 
Facebook та висловлювати своє 
обурення, більшість не підтри-
мують рішення шкіл про перехід 
на дистанційне навчання.

«Така гарна погода, а вони ді-
тей закрили», – пише Plahotnyuk 
Irusya.

«Надіюсь, що рішення скасу-
ють та діти підуть до школи», – 
висловлює своє обурення Наталі 
Торчук.

«Це холод-
но? Вони дій-
сно думають, 
що діти будуть 
сидіти вдома? 
На вулиці така 
класна погода, 
діти всі під-
уть на гірках 
кататися, а не 
будуть вдома 
сидіти. Смішно просто», – зазна-
чає Викуся Давидчук.

«За великим рахунком, цей 
"черговий" перехід на дистанційку 
вже як "детонатор". Весь рік без-
кінечно чергуються дистанційка, 
карантин, подовжені канікули. 
Ми щоразу проходимо "повтор-
ну адаптацію" – така особливість 
у моєї дитини, він звикає до зміни 
режиму складно – на тиждень пе-
рестає їсти», – ділиться Екатерина 
Парфенюк.

«У нас, як завжди, зима при-
ходить неочікувано! Нормальні 
погодні умови. Нехай комунальні 
служби виконують свої обов'язки, 
і буде все добре», – говорить На-
таша В'юк.

«Пффф.. у дитинстві в –20 
мама змушувала вдягнути додат-
кову пару ритузів, і ти успішно 
йшов в школу по заметах розмі-
ром з себе», – згадує Nina Rutska.

«Не бачу тут проблеми. Вже 
стільки сиділи, то цих декілька 
днів ніяким чином не вплинуть», – 

коментує Olga Bondarenko.
Чи то дослухавшись до бать-

ків, чи злякавшись позову до суду, 
16 лютого більша частина жито-
мирських школярів повернулися 
на навчання. Це рішення було 
прийнято 15 лютого на позачер-
говому засіданні міської комісії 
з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій.

За словами голови заступни-
ка міського голови Сергія Кон-
дратюка, найближчими днями 
у Житомирі очікуються нестійкі 
погодні умови, підвищення про-
гнозованих низьких температур.

Комісією вирішено: департа-
менту освіти міської ради, врахо-
вуючи зміни прогнозу погоди, ре-
комендувати керівникам закладів 
загальної середньої, позашкільної, 
професійної-технічної освіти роз-
глянути питання про перехід на 
денну форму навчання. І знову ж 
таки кожна школа самостійно ви-
рішує, як саме будуть навчатися 
учні у цей період.

Пішохідна Лятошинського та сучасні квітники:  
що планують реалізувати у Житомирі

Валерія Наумова

Житомир посту-
пово перетворюється 
в європейське місто.

З’являється все більше цікавих 
проєктів, покликаних перетво-
рити невелике місто у комфорт-
не, сучасне та привабливе для 
туристів. Багатьом подобається 
оновлена Михайлівська, сквер на 
Лятошинського, а також набереж-
на у міському парку.

Серед майбутніх проєктів 
анонсували реконструкцію вули-
ці Лятошинського – її планують 
зробити пішохідною, а також 
реконструкцію квіткового базару.

Як зазначають у міській раді, 
поки що триває розробка тех-

нічної документації проєкту, але 
спільно з головними архітектора-
ми міст було вирішено створити 
пішохідною вулицею саме Лято-
шинського.

«Поки що по проєкту вулиці 
Лятошинського йдуть робочі групи 
для створення технічного завдання 
для проєктанта. Чому саме ця ву-
лиця? Окремо від нас була створена 
нарада з головними архітекторами 
інших міст, це компанія “GIZ” про-
водила, яку, на їхню думку, вулицю 
краще всього зробити у Житомирі 
пішохідною. І ці архітектори на-
дали нам ось такі рекомендації, 
як вони вважають. Тому ми зараз 
працюємо з цими напрацюван-
нями, які є у архітекторів, будемо 
їх долучати до нашого проєкту», – 
пояснює радник міського голови 
Олександр Черняхович.

Крім того, у ході реконструкції 
Лятошинського планують також 

оновити вигляд квіткового базару, 
про який йдеться вже декілька 
років. Міська влада давно говорить 
про те, щоб прибрати на Житньо-
му ринку зелені торгові палатки 
і створити сучасний, гарний па-
вільйон, який не порушуватиме 
архітектурну концепцію міста.

«Процес щодо квіткових май-
данчиків на Житньому ринку 
триває вже не один рік. Є спілку-
вання з квіткарями, які торгують 
на цьому ринку. Наша мета – за-
брати палатки, які псують вигляд 
міста, і надати людям можливість 
у нормальних умовах, у нормаль-
них МАФах, щоб це не заважало 
зовнішньому вигляду історичних 
фасадів і місту також, торгувати», – 
додає Олександр Черняхович.

Реалізувати проєкт рекон-
струкції вулиць Небесної Сотні та 
Лятошинського хочуть впродовж 
2021 року.
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Жителі «Бумажки» скаржаться, що Житомирський 
картонний комбінат посипає вулиці сажею

Руслан Мороз,  
      Світлана Цимбалюк

Мешканці мікрора-
йону «Бумажка» знову 
скаржаться на чорний 
сніг.

Житомирський картонний 
комбінат (ЖКК) – одне з най-
більших підприємств міста, був 
зареєстрований у 2005-му році на 
базі паперової фабрики. Компанія 
активно розвивається, відкриваю-
чи нові цехи, вводяться додаткові 
потужності. І це – прекрасно, якби 
не одне але… Жителі довколишніх 
будинків вже не можуть спокійно 
відкрити вікно, у приміщення од-
разу потрапляє пил, а частинки 
сажі осідають на всіх поверхнях. 
На вулиці відчувається неприєм-
ний запах: за словами жителів, 
пахне горілим і чимось хімічним. 
Мешканці не можуть сказати 
точно, з якого конкретно підпри-
ємства йде запах, і просять владу 
перевірити їх всі.

Житомирські ЗМІ постійно по-
рушують проблеми екології в ра-
йоні картонного комбінату, крім 
того, це досить великий район, 
який фактично відокремлений від 

всього міста. Постійно виникають 
проблеми не тільки з екологією, 
а й з нормальним транспортним 
сполученням з іншими районами 
міста, з вирубкою лісів навколо 
комбінату, діяльністю комуналь-
них служб, насамперед нормаль-
ним водопостачанням і водовід-
веденням.

Минулого тижня історія зно-
ву почала нагадувати дежавю. 

Вкотре з неба замість снігу почав 
падати попіл. Місцеві жителі 
мікрорайону «Паперова фабри-
ка» з лютого цього року почали 
скаржитися на те, що їхній район 
вкритий чорним попелом. Вони 
вважають, що причиною цьому є 
Житомирський картонний комбі-
нат. Інформація про чорний пил, 
який сиплеться з неба в районі 
«Бумажки», з’явилась у соцмере-
жах 10 лютого.

Мешканка району Ольга зня-
ла відео, на якому видно частки 
чорного попелу, якими засипана 
територія навколо картонного 
комбінату та прилеглі вулиці. 
Жінка розповідає, що таке явище 
спостерігається по всьому району, 
а мешканці занепокоєні ситуаці-
єю та впевнені, що це негативно 
впливає на їхнє здоров’я.

«Район «Бумажки», подивіться 
тільки, чим ми дихаємо. Сніг ви-
пав, і видно чорний попіл. А ось 
і паперова фабрика, яка нас труїть. 
І таке по всьому району», – скар-
житься Ольга.

У Державній екологічній 
інспекції Поліського округу 
журналістам «20 хвилин» про-
коментували ситуацію, яка 
склалася, та зазначили, що досі 
жодних скарг з цього приводу 
від мешканців мікрорайону не 
надходило, а остання перевір-
ка, яка відбулася у 2019 році на 

картонному комбінаті, жодних 
порушень не виявила.

«Остання планова перевірка на 
картонному комбінаті була прове-
дена у 2019 році. Ніяких випадків, 
що там летить сажа чи ще щось, 
виявлено не було. У 2020 році і за-
раз, у 2021 році, ніяких звернень, 
ніяких заяв стосовно цієї ситуації 
до нас не надходило», – зазначили 
в екологічній інспекції.

Також там наголошують: щоб 
інспектори здійснили перевірку 
на підприємстві, необхідно до їх-
нього відомства написати скаргу, 
на підставі якої і буде розгляда-
тися питання щодо подальшої 
перевірки на Житомирському 
картонному комбінаті.

«Якщо у мешканців є з цьо-
го приводу скарги, вони можуть 
прийти в екологічну інспекцію 
і написати заяву. Потім на підставі 
цієї заяви ми відправляємо інфор-
мацію на центральний апарат 
Державної екологічної інспекції 
України, нам дають погодження, 
і ми виходимо на перевірку. Про-
сто так на підставі скарги ми не 
можемо вийти на перевірку», – 
говорять в екологічній інспекції.

Ми також зателефонували 
до Житомирського картонного 
комбінату, але після багатьох про-
хань, нагадувань, обіцянок нам так 
і не вдалося отримати коментар 
з цього приводу ні у керівництва 
Житомирського картонного ком-
бінату, ні в уповноважених на це 
осіб. Після чергового перенесення 
терміну відповіді ми припинили 
марні спроби дізнатися все самим 
від очільників підприємства.

Але повідомлення про те, 
що Державна екологічна ін-
спекція України запевняє, що 
все з екологією гаразд, нас дуже 
здивувало. Тільки наше видання 
майже щомісяця розміщує ма-
теріали про проблеми району. 
Тому виникає питання: чи дій-

сно представники державних 
органів говорять правду?

Сніг чітко показує ситуацію, 
коли замість білого він сірий! Та-
кий колір у нього завдяки сажі – 
чорним часткам, якими всипане 
все навкруги! Люди не можуть 
відкрити вікно на провітрюван-
ня, повісити випрані речі. Не 
кажучи про негативний вплив, 
який можливий, коли дихаєш 
постійно сажею.

Це питання неодноразово по-
рушувалося перед екоінспекцією 
Житомира і Києва, на сесіях місь-
кої та обласної ради, створювались 
комісії щодо його обговорення 
і вирішення. Про це багато го-
ворили ЗМІ, депутати. А по суті 
картина, як то кажуть, маслом, 
а в екоінспекції – «все гаразд»!

Яка реальна причина того, 
що до цього часу питання не ви-
рішується? Дирекція ТОВ «Жито-
мирський картонний комбінат» 
проводить так звану соціально-
колективну роботу з населенням. 
Але яка її ефективність і для чого 
взагалі це потрібно? Щоб замили-
ти людям очі дитячими майдан-
чиками та іграшками у садочок? 
А те, що дітки щодня дихають 
сажею, їх не обходить? Хто буде 
нести відповідальність за стан 
здоров’я дітей? Батьки чи дирекція 
картонного комбінату?

Очевидно, що дитячі майдан-
чики, іграшки та інші заходи на-
цілені найперше на відволікання 
уваги. А коли йде сніг – увагу не-
можливо відвернути від його ко-
льору! Люди вчергове збираються 
писати офіційні звернення, пору-
шувати це питання у публічному 
полі, адже воно ніяк не вирішу-
ється! У той же час росте напруга 
в соціумі, зневіра до компетентних 
органів, які мали б вже давно за-
йнятись вирішенням даного пи-
тання. Від цього залежить життя 
та здоров’я!

Ініціативна група мешканців 
району «Паперова фабрика» за-
кликає всіх мешканців району 
направити свою увагу у конструк-
тивне поле.

На думку представників ра-
йону, активістів, які вже роками 
борються за чисте повітря, дирек-
ція ТОВ «ЖКК» провокує своїми 
діями мирних людей, щоб потім 
мати можливість їх звинуватити 
у неправильних діях. Мешканці 
вже на межі відчаю і готові до 
радикальні дії.

Підсумовиючи наведене вище, 
ми маємо констатувати, що меш-
канці району залишилися сам на 
сам зі своїми проблемами. Влада 
не чує, керівництво комбінату не 
бажає чути, дії окремих депутатів 
не можуть переломити ситуацію, 
а всі зусилля мешканців та акти-
вістів району направлені на бо-
ротьбу зі стихією. Тобто реального 
виходу наразі немає…

 Труби над «Бумажкою»

 Сажа на снігу 
 Звернення жителів 
мікрорайону до Державної 
екологічної інспекції
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У Житомирі відбулися заходи до Дня вшанування 
учасників бойових дій на території інших держав

Руслан Мороз

Із нагоди відзначен-
ня Дня вшанування 
учасників бойових дій 
на території інших 
держав та 32-ї річниці 
виведення військ із 
Республіки Афга-
ністан у Житомирі 
15 лютого відбувся 
мітинг та покладання 
квітів до пам’ятного 
знаку «Чорний тюль-
пан» – «Братам, заги-
блим у Афгані».

О 12:45 розпочалася урочис-
та хода, учасники якої пройшли 
від майдану Соборного вули-
цею Великою Бердичівською до 
пам’ятного знаку на Новому 
бульварі.

О 13:00 поблизу пам’ятного 
знаку розпочався мітинг-рекві-
єм за участю воїнів-афганців та 
представників обласної та міської 
влади, громадськості та ЗМІ.

Довідково
День вшанування учасників 

бойових дій на території інших 
держав згідно з Указом Прези-
дента України від 11 лютого 2004 
р. № 180/2004 встановлено «…на 
підтримку ініціативи громадських 

організацій та з ме-
тою вшанування 
громадян України, 
які виконували вій-
ськовий обов’язок 
на території інших 
держав…».

Ц я пам’я т на 
дата приурочена 
до виведення ра-
дянських військ 
з  А ф г а н і с т а н у 

у 1989 році. Згідно зі статис-
тикою, в Афганістані загинули 
близько 15 тисяч вояків, із них 
майже 4 тисячі українців. 72 
українських воїни зникли без-
вісти. Більше 8 тисяч українців 
отримали поранення, 6 тисяч 
залишилися інвалідами. Крім 
афганців, цього дня вшановують 

й інших військових, які брали 
участь у різних війнах у часи 
СРСР та незалежної України. 
У період незалежності у мирот-
ворчих операціях за межами кра-
їни загинуло 49 військових. Цього 
дня Україна схиляє голову перед 
своїми синами, що воювали та 
загинули у 16-ти країнах світу.

З’явилися болі? Погіршилося  
самопочуття? Що сталося і що робити?

Віктор Першко

У минулому номері 
нашої газети ми роз-
повідали про жито-
мирянина Олега Бі-
лецького, який через 
низку життєвих об-
ставин та ускладнень 
зі здоров’ям знайшов 
власний шлях оздо-
ровлення.

Чимало сил і неабияке за-
взяття допомогли Олегові Мико-
лайовичу подолати захворювання 
і водночас – здобути безцінний до-
свід, оволодіти комплексом вправ 
і методик, як позбутися болю і по-
ліпшити стан самопочуття.

Сьогодні О. М. Білецький 
більш детально рекомендує на-
шим читачам, як діяти і з чого 
розпочинати процес лікуваль-
но-оздоровчих процедур у разі, 
якщо людина відчула проблеми 
зі здоров’ям.

• Найслабшим місцем, або 
ж, правильніше,  –  системою 
нашого організму є опорно-ру-

ховий апарат, який найчастіше 
першим сповіщає людині про 
захворювання. Біль у попере-
ку, проблеми в суглобах, яких 
у нашому організмі налічується 
більше двох сотень, найчасті-
ше дошкуляють нашим людям. 
Вітчизняна медицина лікує 
такі хвороби у найпростіший 
спосіб – за допомогою знебо-
лювальних препаратів, мазей, 
спеціальних фізіопроцедур. Як 
правило, біль вщухає на певний 
час. Потім – ті ж самі пробле-
ми і повторне лікування. Все 
це продовжується багато разів. 
Проте у світі вже давно відомі 
методики відновлення біоло-
гічного балансу організму, які 
позбавляють хворого больових 
відчуттів і допомагають утри-
мувати організм у нормально-
му стані упродовж десятиліть. 
Для цього достатньо невеликого 
курсу (5–6 занять) спеціальних 
вправ. Тривалість курсу –  як 
правило, не більше двох тижнів. 
Звісно ж, усі вправи та методики 
застосовуються дуже індивіду-
ально. Взагалі індивідуальний 
підхід – це, мабуть, найголо-
вніша особливість такого курсу. 
В принципі інакше й бути не 
може, адже кожна людина має 
неповторні особливості.

�� Що лежить в основі 
методу відновлення біоло-
гічного балансу організму?

• Насамперед –  відмінне 
знання анатомічної будови і фі-
зіологічних процесів, які від-
буваються в організмі людини. 
В основі комплексу вправ – чер-
гування розслаблення із статич-
ними напруженнями. Важливе 
значення мають деякі масажні 
техніки. Найчастіше комплекс 
відновлення біобалансу організму 
передбачає виконання пацієнтом 
певного комплексу вправ ліку-
вальної гімнастики.

�� Наш читач запитує 
про те, з чого розпочинаєть-
ся курс такого лікування, 
або, якщо точніше, – віднов-
лення біологічного балансу 
організму.

• Починати варто із най-
простіших речей: вимірювання 
тиску, стану пульсу, вивчення 
самопочуття людини, вивчення 
особливостей динаміки її рухової 
активності.

�� Тобто розпочинати 
слід так само, як на прийомі 
у лікаря?

• Іншого ще ніхто не приду-
мав. Опитування і найдетальніша 
інформація про те, як виникає 
біль, наскільки тривалими чи пе-
ріодичними є його прояви. Багато 
моментів і деталей з’ясовуються 
вже під час першого заняття, бо 
саме у процесі певних процедур 
картина захворювання стає повні-
шою. Проте, якщо ви пам’ятаєте 
нашу першу публікацію у вашій 
газеті, то там ми наголошували: 
найважливіша риса методики 
відновлення біобалансу організ-
му – увага до людини! До речі, 
наша медицина якраз і страждає 
на відсутність належної уваги до 
кожного пацієнта.

�� Які причини призво-
дять до проблем в опорно-
руховому апараті людей?

• Найперші і найголовніші 
причини таких захворювань – це 
перевтоми і стреси, яких зазнає 
сучасна людина куди частіше, 
аніж це було, скажімо, 25–30 років 
тому. Мусимо сказати і про мало-
рухливий спосіб життя, а також 
про поширені шкідливі звички 
у значної частини населення. 
Причому ця тенденція набуває 
стрімкого поширення у середови-
щі молодшого покоління, яким 
сьогодні по 20–30 років. Ще одна 

обставина – інфекційні захво-
рювання, які часто супроводжу-
ються ускладненнями. Якраз ці 
ускладнення передусім вражають 
системи опорно-рухового апарату 
організму. Ну і якщо говорити про 
причини порушення біологічного 
балансу організму, то варто вра-
хувати режим харчування наших 
співгромадян і якість тих продук-
тів, страв, які входять до раціону 
щоденного харчування. Ось якщо 
врахувати вищеназвані чинники, 
то досить легко можна визначити 
причини порушень, а звідси – і на-
прями відновлення біологічного 
балансу. На практиці це вимагає 
часу, зусиль і знову ж таки – уваги! 
Але, повторюю, упродовж 15–18 
днів завдяки комплексу вправ 
та корекції ритму свого життя 
можна позбутися болю і жити 
нормальним життям.

Р. S. За детальнішою інфор-
мацією, порадою чи консульта-
цією можна звернутися за тел.: 
067 793 75 80 або написати на ел. 
пошту: biletskiy66@gmail.com.
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У Житомирі п’ятеро підлітків проникли 
в бібліотеку і вкрали комп’ютерну техніку: тепер 
їм загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі

Днями слідчі 
Житомирського 
районного управ-
ління поліції на-
правили до суду 
обвинувачення 
щодо крадіжки 
комп’ютерної тех-
ніки з однієї з бі-
бліотек міста.

Причетними до правопо-
рушення визнано п’ятьох під-
літків віком від 14 до 18 років.

У  лис топа д і  мин улого 
року до Житомирського ра-

йонного управління поліції 
звернулася адміністрація 
однієї з бібліотек міста, яка 
пові доми ла,  що з  примі -
щення книгосховища зникла 
комп’ютерна техніка, – повідо-
мляє Житомирське районне 
управління поліції.

Того ж дня оперативники 
встановили, що до скоєння 
вказаного кримінального 
правопорушення причетні 
п’ятеро юнаків. Виявилося, 
що двоє з них вже досягли 
повноліття, а інші – підлітки, 
віком 14 та 15 років.

Під час досудового роз-
слідування правоохоронці 
з’ясували, що компанія хлоп-
ців заради забавки залізла че-

рез відчинене вікно всередину 
бібліотеки. Там, пошкодивши 
навісний замок на дверях кни-
госховища, зайшли до примі-
щення і викрали два системні 
блоки та монітор.

Поліцейські наголошу-
ють на тому, що відповідно 
до чинного законодавства, 
кримінальна відповідальність 
за вчинення подібних право-
порушень починається з 14 
років. А відповідно до ст. 185 
(крадіжка) Кримінального 
кодексу України, таємне ви-
к ра ден н я  ч у жог о  май на, 
поєднане з проникненням 
у житло чи інше приміщення, 
карається позбавленням волі 
строком від 3 до 6 років.

На площі 
Перемоги 
у Житомирі 
чоловік кидався  
на людей з ножем

15 лютого у Жи-
томирі на майдані 
Перемоги чоловік 
кидався на людей 
з ножем.

Це побачили з вікна від-
відувачі кафе «Час поїсти», 
адміністратор якого натис-
нув кнопку виклику право-
охоронців.

Про це повідомив відео-
оператор Суспільного Олек-
сандр Данилюк, який став оче-
видцем події. За його словами, 
все трапилося близько 14.15. 
На фото видно, що вгамову-
вати чоловіка приїздили бійці 
підрозділу «ТОР».

У телефонному коментарі 
пресофіцерка Патрульної по-
ліції Житомирської області 
Тетяна Носадчук сказала, що 
ніж у чоловіка перехожі виби-
ли ще до приїзду патрульних.

У Житомирі заступник командира 
батальйону військової частини 
брав хабарі у підлеглого

Служба безпеки України викри-
ла на корупції заступника коман-
дира батальйону однієї з військових 
частин, дислокованих у Житомир-
ській області.

Як повідомляє пресгрупа Управ-
ління СБ України в Житомирській 
області, за попередніми даними до-
судового розслідування, посадовець 
вимагав гроші від свого підлеглого – 
старшого оператора-телефоніста.

За неправомірну вигоду заступ-
ник комбата обіцяв не притягува-
ти військового до дисциплінарної 
відповідальності за систематичні 
порушення розпорядку дня. На по-
чатку лютого посадовець отримав 
від підлеглого першу суму хабаря.

Правоохоронці затримали за-
ступника командира батальйону 
відповідно до ст. 208 Кримінального 
процесуального кодексу України 
після передачі другої частини не-
правомірної вигоди.

У межах кримінального про-
вадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття 
пропозиції, обіцянки або одержан-
ня неправомірної вигоди службо-
вою особою) Кримінального кодек-
су України вирішується питання 
щодо повідомлення затриманому 
про підозру та обрання міри запо-
біжного заходу.

Заходи із документування пра-
вопорушника проводились спільно 
зі слідчими Головного управління 
Національної поліції у Житомир-
ській області під процесуальним 
керівництвом військової прокура-
тури Житомирського гарнізону.
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Як система БПД  
захищає потерпілих від 
домашнього насильства

237 осіб, постраждалих від 
домашнього насильства, за-
хищені від кривдників завдяки 
системі безоплатної правової 
допомоги. Саме стільки об-
межувальних приписів винесли 
суди у 2020 році за результата-
ми розгляду заяв, підготовле-
них юристами та адвокатами, 
що співпрацюють з системою 
безоплатної правової допо-
моги (БПД).

Загалом у 2020 році до систе-
ми БПД звернулися 1263 особи, 
які постраждали від домашньо-
го насильства або насильства за 
ознакою статі. Серед них 1200 
жінок та 63 чоловіків.

Кожна третя особа, постраж-
дала від домашнього насильства 
або насильства за ознакою статі, 
звертається за допомогою щодо 
складання заяв про видачу об-
межувального припису стосовно 
кривдника. У 2020 році таких 
звернень було 432.

Пані Оксана разом з донькою 
Іриною страждала від домашньо-
го насильства з боку зятя. Від 
самого початку спільного про-
живання чоловік вчиняв фізичне 
та психологічне насильство над 
тещею та дружиною. І свідком 
цього була малолітня дитина. Під 
час сварок та бійок жінки нео-
дноразово викликали поліцію. 
Протоколи про адміністративне 
правопорушення заспокоювали 
кривдника ненадовго.

Пані Оксана звернулась за до-
помогою до Житомирського міс-
цевого центру з надання БВПД. 
Юрист Андрій Мілютін склав заяву 
про винесення обмежувального 
припису. У документі зазначив, 
що для забезпечення дієвого та 
ефективного способу захисту від 
повторного вчинення домашнього 
насильства необхідно застосувати 
обмежувальний припис. До заяви 
додав всі необхідні копії докумен-
тів та подав до суду.

Вже наступного дня суд відкрив 
провадження по справі та виніс 
рішення про видачу обмежуваль-
ного припису відносно кривдника. 
Чоловіку заборонили наближа-
тись на відстань ближче ніж 500 
метрів до фактичного проживан-
ня заявниці, а також перебувати 
в місцях спільного проживання. 
Строк дії обмежувального при-
пису встановлено на 6 місяців.

Обмежувальний припис – один 
зі спеціальних заходів, впрова-
джених в Україні задля протидії 
домашньому насильству. Це пра-
вовий інструмент, спрямований на 
забезпечення безпеки постражда-
лої особи. Його успішно застосо-
вують у своїй юридичній практиці 
працівники місцевих центрів та 
адвокати, які співпрацюють з сис-
темою БПД.

КОЛОНКА

Інтерв’ю з Богданом 
Мухою, який зміг 
привернути увагу 
всіх членів журі  
на «Голосі країни»

Руслан Мороз

Богдан Муха – пе-
реможець сліпого 
прослуховування 
у талант-шоу «Голос 
країни».

Виконавцю 28 років, родом 
з Коростеня, зараз живе у Жи-
томирі. З 8 років співає рок і на 
конкурсі «Голос країни» повернув 
до себе крісла усіх 4 тренерів, ви-
конавши «The show must go on». 
У підсумку Богдан обрав команду 
Олега Винника, з яким дуетом за-
співав пісню «Rammstein».

Інтерв’ю ми вирішили зро-
бити разом з журналістами ще 
кількох житомирських ЗМІ у при-
міщенні музично-театральної бі-
бліотеки, яка гостинно дозволила 
нам провести зйомки та поспіл-
куватися з виконавцем у своїх 
затишних залах.

�� Журналісти: Коли ви 
почали займатися музи-
кою?

Богдан Муха: Музикою ви-
рішив займатися мій тато за 
мене з самого дитинства. А вже 
коли я став старшим, я полюбив 
музику, відчув себе музикантом, 
і це вже було моє рішення про-
довжувати вже у свідомому віці 
займатися музикою.

�� Журналісти: З чого ви 
починали? Чому саме рок-
музика і що буде далі?

Богдан Муха: Починав я як 
скрипаль. Я закінчив музичну 
школу по класу скрипки і фор-

тепіано. А після школи вступив 
до музичного училища і навчався 
академічному вокалу.

Якийсь час працював соліс-
том Житомирської філармонії, 
співав академічні пісні, роман-
си, але потім почав писати свою 
музику і зрозумів, що творити, 
робити щось нове мені більше 
подобається, і я хочу займатися 
цим постійно.

�� Журналісти: Досить 
різкий перехід.

Богдан Муха: Але це була 
хороша школа, і я отримав ве-
личезну базу, техніку, навички 
у класичній музиці. Це як би 
вершина музики – класика.

�� Журналісти: З ви-
кладачів музики ви кому 
більше вдячні?

Богдан Муха: Спочатку це 
мій педагог Ольга Олександрівна 
Кашуба у Коростені. Я їй пере-
даю привіт! А після того, як я пе-
реїхав до Житомира, вступив до 
музичного училища і займався 
з Віктором Миколайовичем По-
ліщуком. Він два роки викладав 
мені академічний вокал, потім 
пішов на пенсію, і я займався 
з Тетяною Олександрівною Голо-
віною. Вона показала мені італій-
ську школу (вокалу – авт). І ось ці 
люди особливо дуже вплинули 
на мене.

�� Журналісти: Як вдома 
займаєтеся музикою?

Богдан Муха: Музикою за-
ймаюся взагалі з 5–6 років. Але 
так, щоб вже усвідомлено, розу-
міючи, що я хочу добитися успіху 
і розвиватися, це вже з 19 років. 
Тобто вже 10 років я займаюся 
саме музикою професійно.

�� Журналісти: Які Ваші 
улюблені композиції?

Богдан Муха: Їх дуже багато. 
Це під настрій. Це можуть бути 
і українські народні пісні у вико-
нанні Солов'яненка. Я можу у ма-
шині включити і із задоволенням 
слухати. Також потім я можу 
послухати щось з рок-музики. 
Той же Queen. Вчитися завжди 
є чому. А ось конкретно улюбле-
них пісень у мене, напевно, немає.

�� Журналісти: Чому 
ви вирішили взяти участь 
у «Голосі країни»?

Богда н Муха: Ідея бра-
ти участь у конкурсах у мене 
з'явилася ще років десять тому, 
коли я тільки почав займатися 
професійно музикою. Але в той 
момент я розумів, що ще не гото-
вий і мені потрібно було вчитися 
і вдосконалюватися. І цього року 
я відчув, що можу, пора … Може, 
мені мій внутрішній голос під-
казував це.

�� Журналісти: Яке Ваше 
перше враження, коли ді-

зналися, що можете вийти 
на головну музичну сцену 
країни?

Богдан Муха: Звичайно, 
я зрадів. Цього року був онлайн-
кастинг через епідемію корона-
вірусу. Я подав електронну за-
явку, потім мені передзвонили 
і запропонували приїхати до 
Києва і заспівати вживу перед 
продюсерами. У цей момент 
я дуже зрадів, що я вже зможу 
приїхати до Києва, показати себе 
в живому виконанні.

�� Журналісти: Які Ваші 
емоції під час виконання, 
коли побачили, що всі до 
вас повернулися?

Богдан Муха: Коли я співав, 
спочатку виходячи на сцену, 
я розумів, що мені не потрібно 
думати про те, хто повернеться, 
хто – ні. Я себе так налаштував 
заспівати від душі, заспівати по-
справжньому. І вже коли у кінці 
пісні я зрозумів, що повернулися, 
цю мить я вловив, можливо, мені 
стало легше. Але я не сумнівався. 
Я знав, що це вийде. І це вийшло!
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«Загублені» 43 мільйони майна Тетерівської ОТГ
Тарас Боросовський

Після ліквідації 
сільради Високої Печі 
передане комуналь-
ному підприємству 
майно опинилося 
без власника. А від 
цього залежить, чи 
буде тепло та вода 
у квартирах числен-
них багатоповерхівок 
військового селища.

Бурхливий розвиток віддале-
ного від Житомира селища при-
пав на роки «холодної війни». 
У 60-х роках минулого століття 
у Високій Печі розпочалося бу-
дівництво ракетної військової 
частини. Тут розмістили 431-й 
ракетний полк 50-ї Білокоровиць-
кої ракетної дивізії. На озброєнні 
полку були ядерні ракетні комп-
лекси Р-12 (за класифікацією 
NATO – SS-4 «Sandal»). Для ство-
рення комфортних умов життя 
офіцерів за короткий час створю-
ють повноцінну соціальну інф-
раструктуру. До 1967 р. у селищі 
вже є дві школи, дитячий садочок, 
клуб, фельдшерське відділення 
та декілька 5-поверхових будин-
ків. У другій половині 80-х років 
розпочався процес роззброєння: 
нещодавно встановлені ракетні 
комплекси знімають з бойового 
чергування, і життя в селищі по-
ступово починає згасати. Соці-
альна інфраструктура переходить 
спочатку Міноборони. Згодом – від 
військового КЕЧ до сільської ради 
Високої Печі.

До 2016 року спеціальне ство-
рене державне виробниче жит-
лове ремонтно-експлуатаційне 
підприємство оголосило про 
своє банкрутство. На зміну йому 
створили КП «Управління житлом 
експлуатація інфраструктури за-
безпечення».

– Попередня керівниця до-
вела підприємство до банкрут-
ства: арештували майно, і 1 млн 
300 тис. була заборгованість перед 
податковою. Суд арештував рахун-
ки сільської ради, і нам довелося 
сплатити 200 тис. грн. Тобто на 
сьогодні було б 1 млн 100 тис. за-
боргованості. Нами було прийняте 
рішення, що це підприємство не 
може існувати, утворити нове, а те 
підприємство ліквідувати, – ствер-
джує екссільський голова Високої 
Печі Анатолій Маслов.

Від сільської ради передали 
численне майно: будівлю котельні, 
службові приміщення та квар-
тири, теплотраси, водопровід та 
очисні. Загалом у підписаному 
6 липня 2016 року акті вказуєть-
ся про передачу рішенням сесії 

майна вартістю 43 млн 775 тис. 
851 грн!

– Сільська рада була власни-
ком майна, а комунальне підпри-
ємство – балансоутримувачем, – 
додає Анатолій Маслов.

Проте послуги комунального 
підприємства ставали для меш-
канців багатоповерхівок все до-
рожчими.

Фантастичні тарифи 
і жодної підзвітності

Ціни на комунальні послуги 
для мешканців багатоповерхівок 
у Високій Печі – просто космічні. 
Вартість 1 куба води становила 
більш ніж 30 грн, в той час як 
у Житомирі вона обходилася 
у 13,7 грн. Аналогічна ситуа-
ція з теплопостачанням: 1 Гкал 
в обласному центрі коштував 
1106,97 грн (без ПДВ), а у селищі – 
1784 грн. Рішення про підняття 
тарифів Високопічська сільська 
рада погодила 22 грудня 2017 року.

– Тарифи нікого не влаштову-
ють, оскільки високі, але разом 
з тим вони є. Економіст провела 
розрахунки, згідно з якими ми 
і вивели бюджетний тариф. Це 
є економічна складова підприєм-
ства. Підприємство має забезпе-
чити людей і роботою, і заробіт-
ною платою працівників, і разом 
з тим надавати послуги, – переко-
наний тодішній Високопічський 
сільський голова.

Цим же рішенням затвердили 
тарифи і для бюджетних установ. 
Вони виявилися найвищими 
у районі. Школу № 1 залишили 
на газовому опаленні, який заку-
повувався відділом освіти Жито-

мирської адміністрації, оскільки 
школа була на балансі Житомир-
ської районної ради.

Разом з тим школу № 2 і Бу-
динок культури перевели на опа-
лення дровами. Однак очікуваної 
економії коштів так і не відбулося. 
У грудні 2019 року сільрада під-
німає тариф на опалення до не-
ймовірної суми у 2925 грн/1Гкал. 
Управлінню освіти Житомирсько-
го району за опалення дровами 
сільської школи взимку 2020 року 
довелося сплатити комунальному 
підприємству 731 тис. 258 грн.

– Нам приносили рішення 
сесії, і, посилаючись на них, ми 
здійснювали ці проплати. Вони 
всім так виставляли, вони і на-
селенню так виставляли, там 
був однаковий тариф, – розпові-
дає посадовиця Житомирської 
райдержадміністрації.

– Так, там була немаленька 
ціна. Ми досить багато до них 
зверталися про те, щоб зменши-
ти, але вони мотивували тим, що 
є рішення сесії сільської ради і на 
підставі цього рішення ми мусимо 
їх оплачувати, – відповіли у Жито-
мирській райдержадміністрації.

Проте ще у 2017 році вста-
новлені обмеження вартості опа-
лення. Згідно з вимогами закону 
максимальна вартість опалення 
на альтернативних видах палива 
не може перевищувати 90% від 
середньої вартості опалення при-
родним газом.

Так, у кінці 2019 року у Жи-
томирській області середня ціна 
становила 1355 грн /Гкал. Це 
означає, що максимальна ціна, 
яку комунальне підприємство 
могло встановлювати населенню 

та бюджетним установам, не мо-
гла перевищувати 1219 грн/Гкал. 
Але вартість опалення ніхто не 
знизив. Проігнорувала вимогу й 
сільська рада.

– Хто до нас мав звертатися, 
щоб ми зменшили тариф? Відділ 
освіти Житомирського району 
проводив тендер на опалення 
з комунальним підприємством, 
а оскільки вони є монополістом, 
то затверджували тарифи, які 
були на той день. Садочки опалює 
власна котельня, а школу і буди-
нок культури опалює комунальна 
котельня, – доводить екссільський 
голова Анатолій Маслов.

Водночас КП «Управління 
житлом експлуатація інфраструк-
тури забезпечення» фактично 
приховує вартість, за якою воно 
закуповує енергоносії, в тому чис-
лі й дрова, не викладаючи угоди 
в публічній системі «Прозорро». 
Тобто свідомо йде на порушення 
законодавства.

– А навіщо там щось виклада-
ти. Кому треба, то нехай і викла-
дає. Нам воно не потрібно, – упев-
нений директор комунального 
підприємства Григорій Букрєєв.

Тарифи не знизили –  
майно не прийняли

У грудні 2020 року відбулася 
передача соціальної інфраструк-
тури об’єднаній громаді. Утриман-
ня шкіл, клубу, садочка та ФАПу 
у Високій Печі повністю перейшло 
в обов’язки Тетерівської ОТГ. У січ-
ні 2021 року управління підписало 
угоди з комунальним підприєм-
ством з готовністю сплачувати 
комунальні послуги за тими ж 
самими розцінками.

– Ні, поки не затверджували 
розцінки. Плануємо поки розі-
братися з цими тарифами, при-
вести їх до норми, а потім вже 
затверджувати. Такі тарифи, як 
у Високій Печі, ми затверджувати 
не будемо. Ми продовжували до-
говір рішенням сесії на два місяці, 
січень-лютий, далі – оголошуємо 
тендер на постачання тепла: хто 
виграє тендер, той і буде нам по-
стачати тепло. Не було можли-
вості переглянути тарифи і при-
йняти нове рішення через те, що 
ті тарифи, яке подає комунальне 
підприємство Високої Печі, дуже 
завищені, і ми їх приймати не 
будемо. Просто потрібно знайти 
якусь серединку золоту для того, 
щоб було добре для людей, для нас, – 
стверджує голова Тетерівської 
ОТГ Валентина Ільницька.

Однак перш ніж почати пере-
вірку тарифів, керівництво ОТГ 
мало б отримати доступ до фінан-
сових документів комунального 
підприємства як засновник.

Та досі згідно з реєстром за-
сновником КП «Управління жит-
лом експлуатація інфраструктури 
забезпечення» є сільська рада Ви-
сокої Печі, яка у січні повністю 

ліквідована. І Тетерівська ОТГ 
засновником його так і не стала.

– Його ніхто нікому не пере-
давав. Комунальне підприємство 
у Високій Печі само по собі, – пояс-
нює керівник відділу управління 
комунальним майном Тетерівської 
ОТГ Анатолій Ярошовець. У цьо-
му голова сільради Високої Печі 
вбачає халатність зі сторони по-
садовців об’єднаної громади.

– Була створена ліквідаційна 
комісія, були представники сіль-
ської ради, були представники 
ОТГ. Приміщення сільської ради 
прийняли, освітлення прийняли, 
вулиці прийняли, садочки і клу-
би прийняли, а комунальне під-
приємство чомусь не прийняли. 
Комунальна установа – це при-
міщення котельні, приміщення 
майстерні, дві квартири –  це 
з нерухомості, з рухомого майна 
практично нічого немає. Але є 
балансоутримувач, і він тримає 
на балансі все це майно, значить 
має бути і власник. Власником є 
сільська рада, чому не прийняли – 
не знаю. Це потрібно запитувати 
у тих, хто приймав, – говорить 
Анатолій Маслов.

�� 20 хв.: Тобто це майно 
в підвішеному стані?

– Так. По факту воно є, а юри-
дично його немає.

�� 20 хв.: Як зараз ОТГ 
прийме майно, якщо Ви-
сокопічська сільська рада 
ліквідована?

– Вони мають прийняти май-
но, а потім вже на сесії передати 
в користування комунальному 
підприємству. Зараз комуналь-
не підприємство фактично як 
балансоутримувач, але немає 
власника. Можливо, вони на-
вмисно це зробили, щоб потім 
його тихенько продати, – вважає 
Анатолій Маслов.

Зі своєї сторони керівництво 
Тетерівської ОТГ навіть і гадки не 
має про те, що все майно кому-
нального підприємства передано 
Високопічською сільрадою у ко-
ристування.

�� –�Чи бачили ви рішен-
ня Вископічської сільської 
ради про передачу майна 
на 43 млн грн?

– У нас відсутній перелік май-
на, і цього рішення я не бачила, – 
заперечує голова Тетерівської 
ОТГ. – Якщо майно комунально-
го підприємства, воно і володіє 
ним. Якщо засновником є Висо-
копічська сільська рада, значить 
воно автоматично перейшло нам. 
Нам передано право засновника 
в зв’язку з тим, що їх доєднали до 
нас, але не все майно є майном 
сільської ради. Є майно, яке на-
було комунальне підприємство: 
воно їхнє, ми до нього не має-
мо ніякого відношення, – додає  
Валентина Ільницька.
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ЗНО‑2021: ключові етапи і дати
Цього року понад 

380 тисяч осіб брати-
муть участь у зовніш-
ньому незалежному 
оцінюванні (ЗНО).

Тестування складатимуть 
цьогорічні випускники, а також 
усі ті, хто хоче вступати до вишів 
у 2021 році. Реєстрація на ЗНО 
уже розпочалась і триватиме до 
5 березня. Про ключові момен-
ти ЗНО-2021 розповідає Центр 
громадського моніторингу та 
контролю.

Реєстрація та учасники
ЗНО-2021 ск ладатиму ть 

цьогорічні випускники шкіл, 
а також учні й студенти профе-
сійно-технічних закладів і коле-
джів, які цього року отримують 
повну середню освіту. Крім того, 
тести писатимуть випускники 
попередніх років, які хочуть 
вступати до вишів цього року.

Реєстрація учасників три-
ватиме до 5 березня на сайті 
testportal.gov.ua. Щоб зареє-
струватись, необхідно обрати 
категорію особи, а потім ство-
рити і заповнити реєстраційну 
картку. Відтак підготувати комп-
лект документів і подати його 
відповідальній особі у закладі 
освіти (до 1 березня включно). 
Випускники попередніх років 
повинні надіслати документи до 
відповідного регіонального цен-
тру оцінювання якості освіти.

Кожен учасник ЗНО повинен 

подати оформлену реєстрацій-
ну картку з сайту testportal.gov.
ua і засвідчену копію паспорта 
громадянина України. Випус-
кникам минулих років необхід-
но додати копію документа про 
повну загальну середню освіту.

Обов’язкові предмети
У 2021 році учасники ЗНО 

можуть скласти тести з 5 пред-
метів. Основна сесія ЗНО буде 
безкоштовною і  триватиме 
з 21 травня до 15 червня.

Для державної підсумкової 
атестації потрібно написати 
4 тести. Обов’язковими є два 
предмети: українська мова 
та математика. Третій на ви-
бір – або історія України («Пері-

од XX – початок XXI століття»), 
або іноземна мова. Четвертим 
може бути один із таких на-
вчальних предметів: історія 
України, біологія, географія, 
фізика, хімія, англійська мова, 
іспанська мова, німецька мова, 
французька мова.

Цьогорічні випускники та-
кож можуть обрати додатковий 
п’ятий предмет із запропонова-
них для ЗНО. Результати осно-
вної сесії учасники дізнаються 
до 30 червня.

Пробне тестування
На відміну від минулого 

року, у 2021 році МОН обіцяє, 
що учні зможуть пройти пробне 
тестування. Наразі зареєструва-

лось понад 140 тисяч учасників. 
Пробне ЗНО платне і коштува-
тиме від 195 до 255 грн залежно 
від регіону. Як пояснили у про-
фільному міністерстві, різниця 
у вартості пов’язана з вартістю 
друку, доставки, кількістю учас-
ників тощо.

«Кожен зареєстрований учас-
ник зможе скласти тест з одного 
навчального предмета, а також 
додатково завантажити тестові 
зошити з будь-яких навчальних 
предметів із переліку та пройти 
тестування вдома, внести 10–
14 квітня свої відповіді до спе-
ціального сервісу, щоб 16 квітня 
отримати результати пробного 
ЗНО», – зазначив міністр освіти 
Сергій Шкарлет.

Пробне ЗНО відбудеться 
10 квітня.

Додаткова сесія
У 2021 році, як і у попередні 

роки, буде організована додат-
кова сесія ЗНО. Її проводять 
для осіб, які з поважних при-
чин не мають можливості взяти 
участь в основній сесії зовніш-
нього незалежного оцінювання. 
Це – учні, які проживають на 
тимчасово окупованій терито-
рії Донецької та Луганської об-
ластей або на лінії зіткнення, 
учасники Операції об’єднаних 
сил, а також ті, хто не зміг взяти 
участь в основній сесії з поваж-
них причин. Наприклад, через 
хворобу, навчання за кордоном, 
участь в офіційному міжнарод-
ному чи загальноукраїнському 
заході тощо. Причину пропуску 

основної сесії ЗНО необхідно 
підтвердити відповідним до-
кументом.

Реєстрація на додаткове ЗНО 
відбудеться 6–18 травня включ-
но. Додаткову сесію буде про-
ведено з 29 червня до 16 липня. 
Її результати оприлюднять до 
23 липня.

100 тисяч найрозумнішим
Верховна Рада ухвалила 

постанову, якою запровадила 
премії для найуспішніших учас-
ників ЗНО. Вона передбачає, що 
30 випускників, які наберуть 
з чотирьох предметів 790 балів 
і більше (зокрема, 200 балів 
з одного предмета), отримають 
премію 100 тисяч гривень.

«Коли ми аналізували ре-
зультати ЗНО та хто входить до 
30 кращих учасників, в осно-
вному це діти з регіонів, тому 
премії будуть додатковою фі-
нансовою підтримкою для тала-
новитих випускників. Але є дві 
умови: перша – бути випускни-
ком закладу середньої освіти по-
точного року, друга – вони мають 
підписати договір з закладом 
вищої освіти України», – зазначив 
голови профільного комітету 
Верховної Ради Сергій Бабак.

Варто зауважити, що Україн-
ський центр оцінювання якості 
освіти має різні моделі прове-
дення зовнішнього незалежного 
оцінювання залежно від епіде-
мічної ситуації в Україні. Утім, 
за будь-яких умов випускники 
повинні готуватись до підсум-
кових іспитів.

Українців щеплювати  
від COVID‑19 будуть,  
але ще неясно коли

Міністр охорони 
здоров’я Максим 
Степанов уже місяць 
годує українців обі-
цянками про дату 
надходження вакци-
ни від коронавірусної 
хвороби в Україну.

У понеділок, 15 лютого, в ефірі 
одного з українських телекана-
лів Максим Степанов заявив, що 
Україна отримає вакцину від ко-
ронавірусу 17 чи 18 лютого. А ра-
ніше міністр запевняв українців: 
вакцинація від коронавірусної 
хвороби почнеться «у лютому», 

«у середині лютого», «у районі 
15 лютого».

«Джерела постачання вакцин 
Pfizer COVAX трішечки затриму-
ються. Щодо вакцини компанії 
AstraZeneca, згідно з контр-
актом, укладеним з індійським 
інститутом Serum Institute, зараз 
тривають технічні моменти щодо 
логістики. Тобто 17 чи 18 лютого, 
я думаю, ми очікуємо вакцину вже 
в Україні», – сказав Степанов.

За словами міністра, Україна 
вже готова до старту першого ета-
пу вакцинації, а мобільні бригади 
сформовані та повністю підготов-
лені для негайного початку.

«Ми починаємо мобільними 
бригадами, які вже сформовані. За-
гальна кількість мобільних бригад 
572. Зараз в нас вже є 347 мобільних 

бригад – і відразу ми починаємо 
вакцинацію», – додав міністр.

Українці не в захваті від пер-
спективи щеплень китайською 
вакциною; за даними соціологіч-
них опитувань, від 30 до 40% укра-
їнців зараз не готові щеплюватись 
від коронавірусної хвороби.

Міністерство охорони 
здоров’я спільно з міністер-
ством цифрової економіки 
веде переговори про те, щоб 
запис в електронну чергу на 
вакцинацію від COVID-19 мож-
на було здійснювати через до-
даток «Дія».

«Мінцифри веде переговори 
з Міністерством охорони здоров'я, 
щоб через «Дію» ми почали 
прийом електронних заявок від 
українців, які планують вакцину-

ватися», – зауважив віцепрем'єр-
міністр, міністр цифрової транс-
формації Михайло Федоров.

Міністр також уточнив, як буде 
проходити процедура запису че-
рез «Дію».

«Плануємо зробити запис 
в електронну чергу на вакцина-
цію від COVID-19 через «Дію» 
в кілька кліків. На базі медичної 
електронної системи eHealth буде 

формуватися база громадян, що 
надіслали заявку на вакцинацію. 
На підставі записів у «Дії» відпо-
відно до плану поставок вакцин 
МОЗ і НСЗУ зможуть оперативно 
розподіляти вакцини згідно з чер-
гою», – повідомив він.

Крім того, Федоров розповів, 
що в Україні запустять онлайн-
карту, щоб відстежувати попит 
на вакцину у регіонах.
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Картина за 5000 $, або Що житомиряни 
продають в інтернеті за шаленими цінами

Марія Кравчук

Ні для кого не секрет, що за 
останні роки в Україні різко 
зріс попит на речі, що мають 
певну художню цінність.

Навіть просто прикрасити оселю уні-
кальною картиною є хорошою думкою, 
але репродукції, які ми сьогодні підібрали, 
може дозволити собі далеко не кожен.

Ми промоніторили один із найпопу-
лярніших українських сайтів із публікації 
безкоштовних оголошень, аби з’ясувати, 
за якою ціною сьогодні житомиряни про-
дають непотрібні їм речі.

Тримайте ТОП-5 найдорожчих картин, 
які продають у Житомирі.

Сюрреалістичний кентавр відомого 
українського художника

Автор оголошення стверджує, що карти-
на є оригіналом, ціна зазначена 40 000 грн.

Сам автор оголошення так описує свій 
товар: «Давно відомий не тільки в Україні 
художник Микола Бутковський, його карти-
на "Осіння скрипка" написана у 1999 році. 
Розміри в рамці 880х770мм. Надзвичайна 
робота, що пробула у приватній колекції 
18 років».

Репродукція картини Матісса
Яскрава картина, яка чудово прикрасить 

будь-який інтер’єр. Картина написана мас-
лом, її ціна 55 000 грн.

«Анрі Матісс "Радість життя" репро-
дукція, полотно, масло. Розміри 110х145 см. 
Написана 20 років назад. Дуже красива кар-
тина», – написав в описі автор оголошенні.

Кінь хрестиком за 5 000 $
Найдорожча позиція на сьогодні, що 

нас немало здивувало. Звичайно, ручна 
робота оцінюється дорожче, але таке 
враження, що саме цю картину виши-
вала королева Англії, бо ціна – 5 000 $. 
Тепер задумуюсь, щоб понишпорити 
у бабусиній скрині, і теж якусь вишивку 
продати.

«Продам картину, вишиту хрестиком 
(ручна робота). Ціна 138 386 грн (5 000 $). 
Розмір в рамці 670х840», – пише автор.

Картина, яку у спальні не варто вішати
Картина із назвою «The November Puck» 

житомирського художника Кирила Шаба-
нова. Картина написана маслом та акрилом 
на полотні. Розмір 36х50 см.

За таку красу варто буде викласти 
83 032 грн (3 000 $).

Картина від Далі
Репродукція на нашумівшу картину 

всесвітньовідомого Сальвадора Далі. Ясні, 
зрозумілі і реалістичні деталі в картині зі-
брані в такому непоясненому поєднанні, що 
набувають абсолютно незвичайного сенсу.

Ціна на сайті за картину вказана 
100 000 грн, немала сума, з огляду на те, 
що це копія.

Автор оголошення пише: «Сальвадор 
Далі, картина "Великий мастурбатор", 1929 
року, полотно, масло. Розмір 110х150 см. 

Написана 20 років тому, чудова робота. 
Прикрасить будь-який інтер’єр».

Куріння у громадських місцях: де дозволено та заборонено
У сучасному сус-

пільстві існує і завжди 
існувала проблема 
куріння: курці ствер-
джують, що курити – 
це їхній вибір і їхнє 
здоров'я, а кому не 
подобається – нехай 
не перебувають по-
руч з ними; а некурці 
стверджують, що їхнє 
право на чисте пові-
тря і середовище при 
цьому порушені.

Де те чітке визначення місць, 
де не можна курити, і коли, навпа-
ки, куріння у громадських місцях 
дозволено? Яким має бути місце 
для куріння?

На зазначені питання можна 

отримати відповідь, прочитавши 
консультацію юридичного інтер-
нет-ресурсу «Протокол».

Де не можна  
курити в Україні?

Напевно, багато хто чув про те, 
що є якийсь закон про куріння, 
в якому і передбачена «заборона 
куріння у громадських місцях». 
Але, звичайно, люди знають тіль-
ки цю фразу як цитату із закону, 
але самі до ладу не можуть по-
яснити, що саме є громадським 
місцем і що ж це за закон про 
заборону куріння такий.

Курити повністю 
заборонено у таких 
громадських місцях:

• у приміщенні закладів охо-
рони здоров'я, навчальних закла-
дів, а також на їхній території;

• у спортивних, фізкультурних 
закладах, інших установах спорту 
(стадіонах, спортзалах, фітнес-клу-
бах і інших);

• у під'їздах житлових будин-
ків;

• на дитячих майданчиках 
(що облаштовані дитячими ла-
вочками, гойдалками, гірками та 
іншим дитячим обладнанням);

• у таксофонах і ліфтах;
• у підземних переходах;
• у приміщеннях ресторан-

ного типу (ресторани, кафе, за-
клад громадського харчування) 
і в об'єктах з культурним призна-
ченням (музеях, архітектурних 
і історичних пам'ятках);

• у громадському транспорті 
(метро, трамваях, тролейбусах, 
автобусах), а також на їхніх зу-
пинках, якщо вони обладнані 
належним чином;

• у приміщеннях органів 
влади: як державної, так і місце-

вої (місцеві ради, різні державні 
управління, поліція та інші).

Громадські місця, де курити 
можна тільки у спеціально 
відведених для цього місцях:

• аеропорти і вокзали;
• приміщення гуртожитків, 

готелів, а також їм подібні місця 
проживання людей (наприклад, 
хостели);

• всі установи, організації та 
підприємства, незалежно від фор-
ми власності (будь-які компанії, 
фірми, заводи).

Необхідно звернути увагу, що 
у всіх місцях, де куріння забороне-
но, повинна бути інформація про 
це, яку можна наочно сприйняти, 
тобто повинна висіти табличка 
з написом: «Куріння заборонено» 
і з графічним малюнком такого ж 
змісту, нижче наведений приклад 
на фото.

Вимоги до курилок
Оскільки є громадські місця, 

у певних місцях яких можна кури-
ти, то є і спеціальні вимоги до них. 
Тобто просто «відмазатися», що 
тут відведене місце для куріння 
(якщо його насправді там немає, 
а людину застали з сигаретою), 
не вийде ні курцеві, ні керівнику 
відповідної установи.

Так, спеціально відведене міс-
це для куріння повинно мати та-
бличку з інформацією, яка наочно 
сприймається, з написом і графіч-
ним знаком «Місце для куріння». 
Крім того, обов'язково також по-
винен бути напис-попереджен-
ня: «Куріння шкодить вашому 
здоров'ю». Протокол зазначає, що 
відведення спеціального місця для 
куріння у громадських місцях є 
обов'язком власників, орендодав-
ців або уповноважених ними осіб, 
відповідних підприємств, фірм, 
компаній, організацій.

Споживачу
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15‑річний ювілей 
"Вівад" зустрічає  
у трійці кращих

Віктор Першко

Минулої п’ятниці, 
12 лютого 2021 року, 
у Будинку культури 
Романова було людно 
і гамірно. Здавалося, 
наче й не було зимо-
вої негоди, яка упро-
довж кількох днів 
замітала шляхи, за-
сипала Романів давно 
не баченими снігами. 
А причиною багато-
людного зібрання 
став ювілей підпри-
ємства «Вівад 09».

Підприємству, яке сьогодні 
є одним із найвідоміших на 
Житомирщині, виповнилося 15 
років. Для історії такий період є 
невеличким відрізком часу, але 
зовсім по-іншому сприймають 
свою історію засновник та пер-
ші працівники підприємства. 
Його генеральний директор Ігор 
Ходак зауважує, що 15-річний 
період – це лише сьома частина 
середньої тривалості життя пе-
ресічної людини в Україні, але 
наскільки багато подій вмісти-
лося у житті ТОВ «Вівад 09» за 
ці 15 років, знає небагато лю-
дей. Проте усі, хто розпочинав 
з Ігорем Ходаком, знають, яким 
непростим, іноді – тернистим 
і завжди позначеним звитяж-
ною працею був цей перший 
п’ятнадцятирічний період.

Валерій Ходак, Ігор Ходак, 
Василь Флуд, Андрій Лещенко 
та Дмитро Вітюк – ось у такому 
складі засновник та його перша 
команда і піднялися на сцену 
Романівського Будинку культу-
ри (назва «Вівад» утворилася 
від перших літер в іменах цих 
перших працівників підприєм-
ства). Кожен із них мав що ска-
зати своїм побратимам-колегам, 
але усі ці промови об’єднувала 
подяка кожному, хто працює на 
підприємстві.

Звісно ж, найбільше аудито-
рія, яка заповнила залу Будинку 
культури, чекала виступу гене-
рального директора підприєм-
ства Ігоря Ходака. Адже саме із 
його постаттю і його щоденними 
зусиллями підприємство «Вівад 

09» асоціюється і впізнається 
сьогодні не лише на Житомир-
щині і не лише в Україні, але 
і в Європі. Під час свого при-
вітального слова І. Є. Ходак ви-
словився дуже цікаво і водночас 
промовисто: «ВІВАД 09» нині 
входить до трійки найкра-
щих підприємств дерево-
обробної галузі України, 
але це не значить, що ми 
– треті». І справді, звучить 
як крилата фраза. Втім, Ігор 
Євгенович говорив, як завжди, 
відверто, щиро і правдиво. На-
голошуючи, що підприємство 
має перебувати у постійному 
процесі розвитку, удосконален-
ня, модернізації та покращення 
умов та оплати праці.

Ну а далі все пішло, як-то ка-
жуть, за сценарієм. Варто відзна-
чити, що проходило свято справ-
ді в умовах сімейно-домашнього 
затишку. Щомиті відчувалося, 
який багатий і потужний «Вівад 
09» силою свого КОЛЕКТИВУ. 
Що не постать, яку називали, 
яку згадували і запрошували 
для церемонії нагородження, – 
то особистість, достойна гарної 
оцінки і вдячності від людей. 
Дуже важливо зауважити, що 
керівництво підприємства зу-
міло знайти слова подяки, що 
підкріплювалися відзнаками 
та подарунками, для великої 
кількості працівників трудово-
го колективу. Нагороди і щедрі 
подарунки отримали: перший 
водій «Віваду» – Василь Моніч, 
перші майстри виробництва – 
Сергій Рачковський та Анатолоій 
Гібадулін, перші будівельники 
– Володимир Баламут та Володи-
мир Дзюбенко, перший інженер 
– Олександр Паламарчук та пер-

ша бухгалтерка – Карина Дехті-
євська. Ті, хто, як кажуть, стояв 
біля виробничих першоджерел. 
Особливу відзнаку отримала і ві-
вадівська династія Бобрівників, 
на виробництві працює уся 
родина – батьки та двоє синів. 
Продовжив церемонію нагоро-
дження та вшанування трудового 
колективу підприємства «Вівад 
09» розіграш святково-ювілейної 
лотереї. Абсолютно справедли-
вий і досконало демократичний 
спосіб відзначити людей на 
честь свята полягав у тому, що 
комп’ютерна програма рандо-
майзер (генератор випадкових 
чисел та імен) абсолютно неза-
лежно від будь-якого втручання 
людського фактору визначала 
безпосередньо у присутності 
350-ти осіб щасливчиків-пере-
можців. Першими, хто відчув 
«подих» ювілейної лотереї, 
стали десять працівників «Вівад 
09», які щойно почали працюва-
ти на підприємстві, маючи стаж 
до одного року. Комп’ютерна 
програма упродовж хвилини ви-
дала прізвища тих, хто отримав 
сертифікати по 2 тисячі гривень. 
Далі за такою ж схемою були 
визначені щасливчики у номі-
націях, які відрізнялися лише 
величиною (тривалістю) стажу 
роботи на підприємстві. Два ви-
робничих підрозділи ТОВ «Ві-
вад 09» (відділ будівництва та 
господарський відділ) під час 
розіграшу лотереї стали во-
лодарями турів вихідного дня 
в межах України. Три туристичні 
путівки за кордон також були ви-
значені за допомоги лотерейної 
програми. Ну і апогеєм лоте-
рейного розіграшу стала супер-
номінація, до якої залучалися 

усі працівники підприємства. 
Троє працівників підприємства 
всього за мить стали володарями 
сертифікатів «100 000 гривень 
на мрію». Двоє щасливчиків 
отримали свої нагороди на свят-
ковій сцені, а третій того дня 
у залі Будинку культури не був 
присутнім, проте свої гроші 
на мрію отримає. Можна смі-
ливо сказати, що 15-річний 
ювілей підприємства «Ві-
вад 09» відчули сповна усі 
його працівники, оскільки 
ніхто з нагоди славної дати  
забутий не був.

На завершення нашого не-
великого нарису про найви-
значнішу подію у лютневому 
календарі Романова зауважимо, 
що свято 12 лютого проходило 

у ході напрочуд майстерно ство-
реного артистично-музичного 
дійства за участі заслужених 
артистів України Олександра 
та Яніни Яремчуків та іскромет-
них мелодій шоу-дуету «Ві-Арт» 
із Житомирського музично-дра-
матичного театру ім. Кочерги. 
Привітати трудовий колектив 
«Віваду» прибули голови тери-
торіальних громад Романова, 
Чуднова, Любара, Мирополя, 
Тетерівки та Вільшанки. Кожен, 
хто був присутнім на урочис-
тостях у залі Романівського Бу-
динку культури, отримав море 
позитивних емоцій. Із таким 
настроєм підприємство-ювіляр 
крокує до нових рубежів і до 
нових ювілеїв. І крокує напро-
чуд впевнено!
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Новини від ЮПІДЖІ, або Як укласти  
договір оренди раніше, ніж було побудовано АЗС

Руслан Мороз

Господарський суд 
Житомирської об-
ласті 26 січня 2021 р. 
виніс чергове судове 
рішення щодо справи 
№ 906/1372/19 стосовно 
незаконного будів-
ництва автозаправки 
ЮПІДЖІ. Деталі при-
голомшують!

Напевно, ця історія, яка 
триває вже більше двох років, 
з будівництвом автозаправного 
комплексу за адресою: м. Жи-
томир, проспект Незалежності, 
29 або просто ЮПІДЖІ, наби-
ла оскому у багатьох містян та 
яскраво показала, як борються 
(тобто не борються) наші місцеві 
влади за спокій та права пере-
січних громадян.

Житомирська міська влада по-
вністю самоусунулася від виконан-
ня своїх зобов’язань та переклала 
обов’язки захищати себе в судах 
на самих мешканців мікрорайону.

Цього разу під час судового 
засідання з’ясувалися ще більш 
безглузді речі. Ми вже знаємо, що 
автозаправний комплекс ЮПІДЖІ 
(UPG) був побудований всупереч 
результатам громадських слухань, 
без будь-яких дозвільних докумен-
тів взагалі та відкрився під час 
повного минулорічного локдауну 
у найкоротший термін.

Але це цікавіше, що коли 
у грудні 2019 року ніякої заправки 
не було, її вже (!!!) здавали в орен-
ду. Це парадоксально, особливо 
якщо врахувати той факт, що 
право власності виникло тільки 
у травні 2020 року. Крім того, са-
нітарна зона навколо комплексу 
залишилася попередньою – 50 та 
100 метрів, але згідно з докумен-
тацією, яку подав забудовник до 
суду, там взагалі немає житлової 
забудови. Тобто всі прилеглі жит-
лові будинки разом з мешканця-
ми з документації просто зникли, 

а АЗК, виявляється, побудована 
майже в пустелі.

І це при тому, що позов взагалі 
стосувався поновлення пошкодже-
ного дорожнього покриття при бу-
дівництві! Так про що ми зможемо 
дізнатися в інших судових справах, 
залишається тільки гадати.

Нагадаємо обставини справи.
26.12.2019 до Господарського 

суду Житомирської області від 
Житомирської міської ради на-
дійшла заява про забезпечення 
позову до подання позовної заяви, 
відповідно до якої заявник про-
сить Господарський суд вжити за-
ходи забезпечення позову шляхом 
накладення заборони товариству 
з обмеженою відповідальністю 
«ЮПІДЖІ» та підряднику будів-
ництва Товариству з обмеженою 
відповідальністю ТОВ «Коростень-
МБО» на проведення будівельних, 
земляних та інших робіт на зе-
мельних ділянках загального ко-
ристування Житомирської міської 
об`єднаної територіальної грома-
ди по проспекту Незалежності, 
29 у м. Житомирі, а також будь-
яким іншим особам вчиняти такі 
дії до отримання та узгодження 
всіх дозвільних документів в орга-
нах місцевого самоврядування на 
право здійснення такої діяльності. 
Ухвалою суду від 27.12.2019 подану 
заяву Житомирської міської ради 
про забезпечення позову було за-
доволено.

Як вбачається з матеріалів 
справи, рішенням Житомирської 
міської ради від 16.03.2016 № 175 
«Про затвердження проєкту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки за адресою: 
м. Житомир, проспект Незалеж-
ності, 29, з метою реалізації її на 
земельному аукціоні» затверджено 
проєкт землеустрою щодо відве-
дення земельної ділянки кому-
нальної власності для будівництва 
та обслуговування інших будівель 
громадської забудови загальною 
площею 1,1 га за адресою: м. Жи-
томир, проспект Незалежності, 29, 
з метою реалізації її на земельно-
му аукціоні та включення земель-
ної ділянки до переліку земельних 
ділянок територіальної громади 
міста, які виставлятимуться на 
земельні торги у формі аукціону 
окремими лотами.

Як зазначено у позовній заяві, 
з початку будівельних робіт відпо-
відачі здійснювали заїзд вантаж-
ної техніки до об`єкта будівництва 
без погодженої належним чином 
схеми організації дорожнього 
руху через земельні ділянки за-
гального користування, які пере-
бувають у власності Житомирської 
міської об`єднаної територіальної 
громади, чим порушували прави-
ла дорожнього руху.

В результаті здійснення дер-
жавного архітектурно-будівель-

ного контролю управлінням 
ДАБІ (Державна архітектурно-
будівельна інспекція) в Жито-
мирській області було складено 
акт № 1006/7/К15/736 від 06.12.2019 
року та припис № 116/19-к від 
06.12.2019 року про зупинення 
підготовчих та будівельних робіт, 
у зв̀ язку з порушеннями з боку 
ТОВ «Коростень-МБО» (підряд-
ника будівництва) вимог законо-
давства у сфері містобудування. 
Від отримання припису та акту 
підрядник – ТОВ «Коростень-
МБО» – відмовився.

З  1 9 . 1 2 . 2 0 1 9  р о к у 
ТОВ «ЮПІДЖІ» та підряд-
ник – ТОВ «Коростень-МБО», не-
зважаючи на заборону проведен-
ня будівельних робіт, відсутність 
дозвільних документів від органу 
місцевого самоврядування, само-
правно пошкодили благоустрій 
території поблизу проспекту 
Незалежності, 29 у м. Житомирі, 
а саме: відмірювали силові кабе-
лі шляхом проведення земляних 
робіт на асфальтованому покритті 
для пішоходів.

За результатами таких само-
вільних робіт КП «Інспекція з бла-
гоустрою» м. Житомира склало 
протокол про це порушення від 
19.12.2019 року, при цьому особа, 
на яку було складено протокол, 
зазначила, що зобов̀ язується 
найближчим часом узгодити всі 
роботи.

Однак 20.12.2019 року та 
21.12.2019 року ТОВ «Коростень-
МБО» продовжило порушувати 
благоустрій території Житомир-
ської міської ОТГ без відповідних 
дозвільних документів, в результа-
ті чого виконавчий комітет Жито-
мирської міської ради рішенням 
№ 1416 від 21.12.2019 року «Про 
розгляд актів перевірки дотри-
мання вимог законодавства у сфері 
містобудівної діяльності, будівель-
них норм, стандартів і правил» 
від 18.12.2019 року постановив: 
Управлінню патрульної поліції 
в Житомирській області переві-
рити схеми заїзду на територію 
будівельного майданчика на 
проспекті Незалежності, 29 у м. 
Житомирі та у разі відсутності на-
лежних погоджень чи здійснення 
руху не у відповідності до схеми, 
унеможливити рух будівельної 
техніки.

03.02.2020 та 12.03.2020 голо-
вним управлінням Держгеокада-
стру у Житомирській області скла-
дені акти перевірки дотримання 
вимог земельного законодавства за 
об`єктом – земельною ділянкою, 
з яких вбачається, що приписи 
щодо усунення порушень вимог 
земельного законодавства при 
використанні земельної ділянки 
ТОВ «ЮПІДЖІ» не виконані.

У  в і д п о в і д і  н а  з а п и т 
№ 0–913/41/28/01/01–2019 від 

20.12.2019 року управління Па-
трульної поліції повідомляє, що 
у зв̀ язку зі зверненням забудов-
ника об`єкта за адресою: м. Жи-
томир, проспект Незалежності, 
29 була погоджена тимчасова 
схема організації дорожнього 
руху, однак тимчасова схема 
організації дорожнього руху 
не є дозвільним документом на 
забудову.

З відповіді управління тран-
спорту і зв̀ язку Житомирської 
міської ради на запит № 8/23 від 
08.01.2020 вбачається, що на час 
будівництва АЗК по проспекту 
Незалежності, 29 у м. Житоми-
рі у період з 16.05.2018 року по 
08.01.2020 управлінням тран-
спорту і зв̀ язку міської ради не 
погоджувалась схема організації 
дорожнього руху.

24.12.2019 інспектором лі-
нійного відділу КП «Інспекція 
з благоустрою» м. Житомира 
Житомирської міської ради 
складено протокол про адмі-
ністративне правопорушення, 
яким встановлено, що підряд-
ником ТОВ «Коростень-МБО» за 
адресою: м. Житомир, проспект 
Незалежності, 29 самовільно ор-
ганізовані земельні роботи з по-
рушенням асфальтобетонного 
покриття на тротуарі.

28.01.2020 інспектором лі-
нійного відділу КП «Інспекція 
з благоустрою» м. Житомира 
Житомирської міської ради також 
складено протокол про адміні-
стративне правопорушення, в яко-
му зафіксовано, що по проспекту 
Незалежності, 29 у м. Житомирі 
після проведення самовільних 
земельних робіт не організовано 
відновлення порушеного благо-
устрою, асфальтованого покриття 
тротуару та зеленої зони.

Таким чином, наведені вище 
обставини підтверджують факт 
порушення відповідачами бла-
гоустрою території загального 
користування по проспекту Не-
залежності, 29 у м. Житомирі при 
здійсненні будівництва АЗК.

Тому 26 січня 2021 року, 
керуючись статтями 123, 129, 
233, 236–238, 240, 241 Господар-
ського процесуального кодек-
су України, Господарський суд 
вирішив позов задовольнити 
та зобов̀ язати товариство з об-
меженою відповідальністю 
«ЮПІДЖІ» відновити пору-
шений благоустрій терито-
рії загального користування 
по проспекту Незалежності, 
29 у м. Житомирі до попере-
днього стану з відновленням 
озеленення благоустрою та 
асфальтобетонного покриття 
на тротуарі.

Апеляційна скарга на рішення 
суду подається протягом двадцяти 
днів.
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ВІЗЬМІТЬ В ДОБРІ РУКИ ПУХНАСТОГО ДРУГА: 
оголошення в Житомирі станом на 16 лютого

Валерія Наумова

Мрієте про маленького, 
пухнастого друга?

Продовжуємо рубрику «Добрі руки» 
з посиланням на сторінку волонтерів 
«Animal help ZT – Допомога тваринам м. 
Житомир» та публікуємо 5 актуальних ого-
лошень, завдяки яким ви зможете знайти 
чотирилапого друга.

Дуже потрібна домівка для собачки
«Придивіться до цієї маленької кра-

суні. Зараз на перетримці, далі шукаєм 
дім. Маленька, доброзичлива, молоденька, 
стерилізована собачка. У квартирі відчуває 
себе відмінно, з котами є контакт. Дуже 
потрібна родина», – йдеться в оголошенні.

�� Звертайтеся за телефоном: 
097-511-64-90, Ірина.

Собачка шукає люблячу сім’ю
«Шукає будинок собака, дівчинка. Вели-

ка за розміром. Характерна з іншими со-
баками. До котів байдужа. Зі своїми людьми 
дуже ласкава. Можна на охорону. Віддається 
стерилізованою», – пишуть в пості.

�� Звертайтеся за телефоном: 
093-095-54-63, Ірина.

Мілана віддається у добрі руки
«У пошуках сім'ї ось така красуня Мі-

лана! Стерильна і з щепленнями. Мама – 
метис мисливської породи курцхаар! Відда-
ється безкоштовно, в добрі руки», – пишуть 
в оголошенні.

�� Звертайтеся за телефоном: 
097-371-27-34, Людмила.

Котик Пушок шукає дім
«Молодий котик Пушок замерзає на 

вулиці. Подаруйте йому теплий будинок», – 
зазначають в публікації.

�� Звертайтеся за телефоном: 
066-073-71-12, Наталія.

Песик Тайра шукає родину
«Тайра. 8–9 місяців. Щеплена, стерилі-

зована, контактна. Є охоронні якості! При-
дивіться до неї, будь ласка!» – наголошують 
в пості.

�� Звертайтеся за телефоном: 
096-965-11-69, Віра.

СКІЛЬКИ ОВОЧІВ ТА ФРУКТІВ  
потрібно їсти, щоб зміцнити здоров’я

Нагадуємо, що для збе-
реження та зміцнення 
здоров’я кожен за нас по-
винен за день споживати 5 
порцій овочів та фруктів, 
що лише на перший погляд 
здається великою кількістю.

Насправді 5 порцій або 500 г – це зовсім 
небагато, і зовсім не складно і не дорого 
додавати таку кількість рослинних продук-
тів у свій раціон. А от користь буде дійсно 
досить велика, тому що овочі та фрукти 
містять не лише необхідні для нас вітаміни 
та мінеральні речовини, а ще й таку необ-
хідну для нашого здоров’я клітковину та 
величезну кількість біологічно активних 
речовин, що здатні підвищувати імунітет, 
знижувати рівень запалення, нівелювати 
дію оксидантного стресу та захищати нас 
від захворювань.

Отже, для цього нам потрібно лише 
500 г овочів та фруктів!

Найпростіший денний набір для дорос-
лої людини може складатись, наприклад, 

з 5 плодів, кожний вагою 100 г:
• 1 невелике яблуко,
• пів склянки квашеної капусти (або 1 

склянка подрібненої свіжої),
• 1 мандаринка,
• 1 маленький бурячок,
• 1 невелика цибулина,
• 1 невелика морква.
Буде чудово, якщо ви додасте до свого на-

бору пару гілочок зелені – кропу, петрушки, 
селери тощо. Всі овочі та фрукти, що ви з’їсте 
додатково до мінімального набору, прине-
суть вашому організму додаткову користь.

Ви можете самостійно скласти свій 
денний набір овочів та фруктів, спира-
ючись на приблизні розміри порцій, що 
наведено нижче.

Денна норма у 5 порцій (400–500 
г) – це 2,5 склянки овочевого салату, тушко-
ваних овочів або порізаних фруктів (свіжих, 
варених або консервованих).

Щоб простіше орієнтуватись, 
можна використовувати метод 
«руки»: 1 порція овочів або фруктів за-
звичай відповідає розміру вашого кулака; 
1 порція ягід складає 1 жменю; 1 порція 
листової зелені – 2 долоньки.

Також важливо знати, що 1 по-
рція – це 1 невеликий фрукт або 
овоч, такий як яблуко, мандарин, пер-
сик, груша, помідор, огірок, середнього 
розміру морквина, маленький бурячок, 
невелика цибулина.

Для фруктів та овочів велико-
го розміру це буде половина таких 
плодів, як грейпфрут, баклажан, кабачок, 
середній буряк; або 1 скибочка дині, або 
1 скибочка кавуна, або 1 скибка гарбуза, 1 
кільце ананаса.

Для маленьких плодів 1 порція 
складає 3–4 таких, як абрикос, сливи, ківі, 
або ж половина склянки дрібних овочів 
і фруктів: зеленого горошку, квашеної 
капусти, порізаної стручкової квасолі або 
інших порізаних овочів. Або пів склянки 
ягід, таких як смородина, чорниця, ожина, 
малина, полуниця, виноград.

Також важливо знати, що овочі та фрук-
ти різних кольорів містять різні корисні 
речовини. Тому якщо ви будете протягом 
тижня додавати до раціону різнокольорові 
плоди та зелень, ви зможете забезпечити 
повний набір вітамінів та мінеральних ре-
човин для міцного здоров'я.

Виходячи з рекомендацій щодо здорового 
харчування, однією з найкращих страв, які вар-
то включити в раціон, є справжній український 
борщ. Згідно з традиційним рецептом, він 
містить багато овочів (буряк, морква, помідори, 
солодкий перець, цибуля, зелень тощо – за-
лежно від ваших уподобань), необхідні для нас 
вуглеводи (картопля), білки та жири. Якщо ви 
готуєте пісний борщ без м’яса, не збудьте до-
дати в нього квасолю або гриби, щоб збагатити 
смак та отримати необхідні організму білки.

Отже, їжте більше овочів та фруктів, го-
туйте смачні та корисні страви, отримуйте 
задоволення та залишайтесь здоровими.

Підготувала Наталя Усенко,
ЦГЗ МОЗ України



16 Середа, 17 лютого 2021WWW.ZT.20MINUT.UA Огляд

На Житомирщині відкрили 
теплоелектростанцію,  
яка працює на вербі

Марія Кравчук

На Житомирщині, 
у місті Овручі, група 
компаній «Укртепло» 
ввела в експлуатацію 
Поліську теплоелек-
тростанцію. На будів-
ництво ТЕС потужніс-
тю 5,9 МВт витратили 
понад 10 млн євро.

Як зазначають працівники 
станції, вона є абсолютно кліма-
тично нейтральною та працює на 
залишках деревини, тобто біома-
сі. Сировину використовують від 
деревообробної промисловості, 
санітарного очищення лісів та 
енергетичної верби, яка вирощу-
ється поруч з ТЕС.

«Концепція – не ноу-хау, це від-
працьована технологія, яка вже 
працює десятиліттями в Європі. 

Просто для України це щось нове, 
бо так ще ніхто не робив, щоб по-
вністю замикати цикл. Є в Україні 
окремі плантації верби, але не 
було раніше замкнутого циклу 
під біоТЕС.

Ця технологія була розповсю-
джена у Швеції ще з 70-х років. 
На територіях, які не придатні до 
сільського господарства за кліма-
тичними умовами, вирощували ті 
рослини, які швидко ростуть і які 
можна використати як паливо.

Тож ми таку технологію взяли, 
оскільки вона ідеально підходить 
під той клімат, який в Овручі. Сам 
регіон був вибраний невипадково, 
бо Овруч – це регіон деревооброб-
ки, і, відповідно, дуже багато від-
ходів деревообробних, які також 
можуть слугувати паливом для 
нашої електростанції», – розпо-
вів журналістам «20 хвилин» Іван 
Надєїн, засновник групи компаній 
«Укртепло», до якої входить По-
ліська ТЕС.

Новозбудована станція може 
забезпечити безперебійну подачу 
електроенергії в період великих 

навантажень і зможе відпускати 
в енергомережу понад 40 млн 
кВт-год електроенергії щорічно, 
що дозволить суттєво покращити 
енергобаланс області та району.

Поліська ТЕС разом із план-
таціями енергетичної верби 
утворює повний цикл від виро-
щування палива до виробництва 
електроенергії.

«Три роки тому, будуючи елек-
тростанцію, ми заклали плантацію 
енергетичної верби, щоб коли до-
будується станція, ми могли мати 
такий кейс, який підтверджує кон-
цепцію зеленого енергетичного 
кластера, коли для електростанції 
на біомасі є своє поле, яке росте 
поблизу електростанції.

3 роки верба росте до момен-
ту, коли її можна буде скошувати, 
а наступні роки після першого 
покосу вона буде рости протягом 
двох років. І так вона може рости 
десятиліттями, ми орієнтуємось, 
що це буде мінімум 30 років», – за-
значає Іван Надєїн.

За його словами, подібні 
об’єкти стають поштовхом для 

розвитку громади.
На самій Поліській ТЕС 

створено 50 робочих місць і ще 
200–300 робочих місць – у сфері 
заготівлі та доставки тріски де-
ревини.

Також біоТЕС сплачуватиме 
мільйони гривень податків і зборів 
і стане додатковим стимулом для 
будівництва нових підприємств 
у районі.

Засновник Поліської ТЕС роз-
повів, що сама станція є кліматич-
но нейтральною. «Кліматично ней-
тральною вона вважається тому, 
що та рослина, яка росте, вбирає 
в себе СО2, відповідно, коли ти її 
спалюєш, вона цей ж СО2 повер-
тає, вона що взяла, те і повернула 

у тому ж розмірі. Це стосується 
й усіх відновлюваних джерел, які 
ростуть, грубо кажучи, над зем-
лею», – наголошує Іван Надєїн.

Група компаній «Укртепло» 
планує розширювати площу енер-
гетичної верби поруч з ТЕС (наразі 
вона складає 12 га), щоб збільши-
ти об’єм власної сировини.

«Укртепло» працює у віднов-
люваній енергетиці з 2011 року. 
За цей час компанія реалізувала 
понад 1 000 проєктів у 14 регіонах 
України. Ключові напрями діяль-
ності ГК «Укртепло»: виробництво 
теплової енергії з біомаси, вироб-
ництво електроенергії з відновлю-
ваних джерел (біогаз, сонце, гідро), 
вирощування енергетичної верби.

Краєзнавці Житомирщини 
відроджують  
прадавні ремесла

Андрій Козаченко

Небайдужі жителі Жи-
томирщини працюють над 
створенням привабливого 
туристичного іміджу нашо-
го краю.

Зокрема, туристів захоплює мальов-
нича Олевщина: тисячолітній древлян-
ський колодязь в урочищі Бабина гора, 

прадавнє бортництво та ще багато іншо-
го. До популяризації древлянського краю 
долучився і краєзнавець з Олевська, який 
у 2018 році став відомим, коли з колегою 
подорожував Дніпром у човні, видовба-
ному за давньою технологією.

Краєзнавець з Олевська Юрій Халімон-
чук і український археолог Андрій Петра-
ускас подорожували по Дніпру з прапором 
Олевська. Вони на практиці вивчають ста-
ровинні методи будівництва човнів.

Археологи виготовляли човен-довбан-
ку, нарощували борти протягом року 
в Олевську, на урочищі Бабина гора. Сам 
човен був видовбаний вручну з цілого 

стовбура тополі за техноло-
гією древніх слов’ян, тобто 
без використання сучасних 
інструментів. Саме так пе-
ресувалися Дніпром наші 
предки. Цей човен – це точ-
на копія древлянської лодії, 
але в масштабі один до двох, 
тому що великих дерев 
в Україні тяжко знайти.

«Це унікальна можли-
вість відчути те, що відчу-
вали наші предки, реально 
відчути себе справжнім 
древлянином», – пояснює 
Юрій Халімончук.

Бовсуни – центр 
килимарства на Лугинщині

Андрій Козаченко

Колись, саме в таку зи-
мову пору, майже у кожній 
другій оселі у Бовсунах 
Лугинського 
району стави-
ли ткацький 
верстат.

Про це йдеться 
на сторінці у фей-
сбуку знаменитого 
фольклорного колек-
тиву «Бовсунівські 
бабусі».

Ткацтво нині – 
майже забуте ремес-
ло. Але ознайомити 
з алгоритмом тка-
цтва і спробувати 
самому ткати на 
верстаті можна в Бов-
сунах і зараз.

Д о  4 0 - р і ч ч я 
Лугинського кра-
єзнавчого музею 
небайдужі жителі 
Полісся підготували 

унікальне відео, з якого можна дізнатися 
багато цікавого й корисного про нашу 
минувшину. Відео можна переглянути на 
сторінці «Бовсунівські бабусі» у фейсбуку.

Як ми розповідали, «Бовсунівські ба-
бусі» – народний аматорський колектив. 
Його учасниці мають вік 80–91 років. Вони 
співають автентичні пісні своєї молодості.
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У Житомирі намагаються виправдати 
поліцейських, які побили Петра Ярмака, 
а його самого зробити винним

Руслан Мороз

Шокуючий інцидент 
стався в ніч на 3 листопада 
2020 року приблизно о 01:00.

Патрульні поліцейські зупинили легко-
вий Peugeot Partner біля повороту з Небес-
ної Сотні на Лятошинського. Формальним 
приводом для зупинки став нібито невклю-
чений поворотник, а потім… Петра побили 
практично до напівсмерті.

Тоді, під час акції протесту проти по-
ліцейського свавілля, начальник Головного 
управління поліції області Юрій Олійник 
пообіцяв об'єктивне розслідування кримі-
нального провадження.

«Кримінальне провадження вже є – це 365 
[перевищення влади або службових повнова-
жень співробітником правоохоронних органів] 
стосовно працівників патрульної поліції, і 345 
[загроза або насильство відносно співробітника 
правоохоронних органів] щодо Ярмака Петра. 
Розслідувати їх буде Державне бюро розсліду-
вань», – зазначив Юрій Олійник.

З боку нашого видання можемо зазна-
чити, що одразу після інциденту керівництво 
поліції пообіцяло надати журналістам до-
ступ до відео з камер відеоспостереження 
та бодікамер патрульних. Але згодом, після 
офіційного журналістського запиту, нам 
було відмовлено під приводом таємниці 
слідства. У нас зараз дві версії: або на камерах 
зафіксовані особи з боку поліції, які взагалі 
не потрапили під слідство, або камери за-
фіксували події не зовсім таким чином, як 
зараз стверджують сторони. У будь-якому 
разі доступу до відео журналісти так і не 
отримали, всупереч обіцянкам.

«Слідчий вилучив відповідні докази у цій 
справі – відео, все, що було потрібно, ми слідчому 
надали», – повідомив раніше у коментарі жур-
налістам начальник управління патрульної 
поліції в Житомирській області Олександр 
Гуменюк.

Також було повідомлено, що на пе-
ріод розслідування патрульний екіпаж 
№ 152, а саме їх ДБР підозрює у нападі 
і побитті Петра Ярмака, відсторонений 
від виконання своїх обов'язків, прово-
диться службове розслідування.

Зараз вже змінився керівник Патрульної 
поліції, прокуратура повідомила тільки про 

одного підозрюваного патрульного, та чомусь 
взагалі всі припинили згадувати про вину 
поліцейських у цій справі. Нібито взагалі 
Петра Ярмака туди не привозили.

Так, вже 12 лютого 2021 року обласна про-
куратура у своєму офіційному повідомленні 
заявила: «У Житомирі патрульний поліції 
побив водія – молодшому лейтенанту повідо-
мили про підозру у перевищенні службових 
повноважень».

За процесуального керівництва Жито-
мирської обласної прокуратури 10.02.2021 
одному з патрульних поліції повідомлено 
про підозру у перевищенні службових 
повноважень, тобто умисному вчиненні 
працівником правоохоронного органу 
дій, які явно виходять за межі наданих 
йому прав чи повноважень, що супрово-
джувалися застосуванням спеціальних 
засобів, що спричинили тяжкі наслідки 
(ч. 3 ст. 365 КК України).

За даними слідства, подія відбулася у лис-
топаді минулого року у Житомирі, близько 
другої години ночі. Патрульні поліції, зу-
пинивши автомобіль за порушення правил 
дорожнього руху (не ввімкнений покажчик 
повороту під час виконання повороту) та 
підозрюючи водіння у стані алкогольного 
сп’яніння, запропонували водію пройти тест 
на алкоголь, від якого він відмовився. У по-
дальшому водію одягнули кайданки, та один 
з патрульних поліції завдав декілька ударів 
гумовим кийком, заподіявши тяжкі тілесні 
ушкодження.

У відділенні поліції, куди потерпілого 
доставлено для складання адмінпротоколу 
про адмінправопорушення, чоловіку стало 
зле, у зв’язку з чим його відвезли до медич-
ного закладу, де невідкладно прооперували.

Також у повідомленні прокуратури ви-
знається факт суспільного резонансу: «Подія 
набула значного резонансу, у соцмережах 
житомиряни виклали відео, в якому висло-
вили обурення діями патрульних».

Але стаття, яку інкримінують поліцей-
ському, передбачає значно м’якше покарання, 
ніж те, про яке йшлося на початку слідства.

А ось відносно самого Петра Ярмака один 
за одним тривають суди, якими, на думку 
представників громадськості, намагаються 
залякати Петра та зробити з нього самого 
обвинуваченого.

Стандартна зупинка автомобіля патруль-
ними поліцейськими ледь не коштувала 
Петру життя. Він потрапив в реанімацію, 
втратив селезінку і частину кишечника – ме-

дики дивом врятували йому життя.
Нагадуємо, що 23 грудня 2020 року 

у Корольовському районному суді відбуло-
ся засідання у справі, на якому суддя Ко-
рольовського районного суду м. Житомира 
Л. Шимон, розглянувши матеріали справи 
про адміністративне правопорушення, при-
йняв рішення, що при таких обставинах суд 
вважає, що зазначені справи підлягають 
об`єднанню в одне провадження.

15 січня 2021 року суддя Корольовського 
районного суду м. Житомира О. Покатілов, 
з участю адвоката розглянувши заяву про 
відвід судді Л. Шимон щодо розгляду спра-
ви про адміністративне правопорушення, 
встановив, що у провадженні судді Коро-
льовського районного суду м. Житомира 
Л. Шимон на даний час перебувають справи 
про адміністративне правопорушення за ч. 1 
ст. 130, 185 КУпАП.

Під час розгляду даного провадження по 
суті сторона відповідача 28.12.2020 року звер-
нулася до суду з клопотанням про відкладення 
слухання даної справи до розгляду криміналь-
ного провадження відносно працівників по-
ліції, які вчинили відносно нього насильство, 
що потягло заподіяння тілесних ушкоджень, 
та підробили матеріали даного провадження. 
На даний час відносно працівників поліції 
внесені відповідні відомості до ЄРДР та по 
справі проводиться досудове розслідування.

Під час розгляду цього провадження по-
становою судді було відмовлено у задоволенні 
цього клопотання та після цього сторона 
відповідача заявила відвід судді Л. Шимон, 
посилаючись на те, що вона безпідставно 
відмовила у його клопотанні. У підсумку 

суд заяву про відвід судді Л. Шимон щодо 
розгляду справи про адміністративне пра-
вопорушення за ч. 1 ст. 130, ст. 185 КУпАП 
залишив без задоволення. Постанова суду 
оскарженню не підлягає.

18 лютого 2021 року о 08:45 у Корольов-
ському районному суді буде слухатися справа, 
де потерпілим виступає вже співробітник 
поліції і знову обвинуваченим буде Петро 
Ярмак.

Отже, про кримінальну відповідальність 
працівників поліції, які по-звірячому побили 
чоловіка, в органах влади намагаються не 
згадувати. Журналісти так і не дочекалися 
виконання обіцянки очільника поліції області 
щодо доступу до відео з бодікамер та з камер 
відеоспостереження. Учергове громадськість 
намагаються обкрутити кругом пальця, обі-
цяючи одне, а насправді роблячи інше. І чи 
варто дивуватися, що поліцію зараз бояться 
більше, ніж бандитів з 90-х? Або робиться все 
у той же самий спосіб…

За тиждень на Житомирщині виявлено  
1 232 випадки захворювань на COVID‑19

З 10 по 16 лютого в Укра-
їні було зафіксовано 26 972 
нових випадки COVID-19. 
Зокрема на Житомирщині – 
1 232 випадки.

Хочемо зауважити, що це більше, ніж 
за попередній тиждень.

10 лютого відбувся спад захворів-
ших на COVID-19–61 особа. Наступного 
дня цифра була набагато більшою – 366 
людей, 12 лютого було виявлено 186 
захворівших на COVID-19. 13 лютого – 

231 випадок, а 14 лютого хворих було 
220. 15 лютого було повідомлено про 
153 випадки, 16 лютого цифра впала 
до 15 осіб.

За весь час пандемії внаслідок COVID-19 
у Житомирській області померли 788 осіб, 
одужали – 43 098.

На сьогодні через недотримання 
карантинних та профілактичних норм 
у Житомирській області спостерігається 
високий рівень захворюваності на коро-
навірусну інфекцію, тому послаблення 
карантинних обмежень найближчим 
часом не очікується.
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Житомирському велоспорту – 127 років!
Олександр Кухарський

Продовження. Початок у № 1  
від 27 січня 2021 року

На жаль, про перебіг змагань 
у період з 1893 по 1899 роки інфор-
мація повністю відсутня. Перше 
відоме змагання житомирських 
велосипедистів детально описа-
ла газета «Волынь» від 1 червня 
1900 року: «28 мая 1900 г. на ци-
клодроме житомирских велоси-
педистов-любителей состоялась 
первая в нынешнем сезоне гонка. 
Публики собралось сравнительно 
довольно много. Гонки начались 
общим выездом, который по-
вел распорядитель циклодрома 
старый спортсмен Локостов. Под 
звуки марша вереница гонщи-
ков по два ряда, описав несколь-
ко кругов по площадке, плавно 
и не спеша выехала на трек, по 
которому прошлась умеренным 
ходом. Затем состоялись состя-
зания…». Не буду зупинятися на 
результатах змагань, скажу тіль-
ки, що звання «первого ездока за 
1899 год» виграв Чернявський. До 
програми змагань входили гон-
ки від 1/2 версти (2 кола) (зазначу, 
що 1 верста = 1066,8 м) до 7 1/2 
версти (30 кіл). Із 1900 року най-
сильнішим гонщиком стає Юрій 
Райтер, який протягом декількох 
років не зазнав жодної поразки. 
Змагалися наші велосипедисти 
і в шосейних гонках на 20 та 50 
верст. Приїздили позмагатися 
на житомирському циклодромі 
і найсильніші гонщики з Києва, 
але завжди гості зазнавали фіаско. 
На мою думку, якби українські 
та житомирські гонщики взяли 
участь у І і ІІ Олімпійських іграх 
1896 та 1900 років, то обов’язково 
повернулися б з медалями. (Росія 
вперше взяла участь в олімпіаді 
1912 року). У 1897 році товариство 
велосипедистів-любителів відкри-
вається у м. Бердичеві. Велотрек 
Рогова був розташований на місці 
сучасного стадіону «Прогрес». До-
сить часто там проводили матче-

ві зустрічі з футболу. Приміром, 
у 1917 році збірна Житомира роз-
громила бердичівлян з рахунком 
6:2.

У 1907 році у Житомирі орга-
нізовується товариство любителів 
фізичних вправ, правління якого 
очолив керівник управління зем-
леробства і державного майна 
Волині Дмитро Олександрович 
Діческуль (обіймав посаду керів-
ника управлінням з 1898 року), 
«человек живой, энергичный, 
душа общества, горячий поклон-
ник спорта (охотник и велосипе-
дист)». Житомирський меценат, 
барон Іван Максиміліанович де 
Шодуар… «сочувствуя благим 
целям общества и задачам оздо-
ровления молодежи, оказал мощ-
ную материальную поддержку, 
пожертвовав обществу 1000 ру-
блей». Маючи досить таку зна-
чну фінансову підтримку, голова 
правління Д. О. Діческуль орен-
дує садибу по вул. Міщанській 
(тепер – І. Мазепи) і як любитель 
велоспорту будує «дорогостоив-
ший велосипедный трек для езды 
и публичных гонок, от которых 
рассчитывали извлекать доходы». 
Найвірогідніше, велотрек був 
розташований на розі теперіш-
ньої вул. Героїв Крут і провулку 
М. Кудрицького (нині – територія 
дитячого садка № 39). Але, як ви-
явилося в подальшому, це була 
авантюрна помилка. Адже із 1893 
року вже існував циклодром (вело-
трек), де проводилися тренування 

та змагання велосипедистів. Для 
такого відносно невеликого міста 
(населення Житомира станом на 
1907 р. складало 88261 особу, – авт.) 
двох треків було забагато. І, як пи-
сав спортивний журналіст газети 
«Жизнь Волыни» Ад. Ф. Гринев-
ский, «этот нелепый трек погло-
тил значительную часть получен-
ной субсидии, и мало-помалу дела 
стали приходить в упадок». Прав-
да, в зимовий час майданчик вело-
трека заливали під каток. «Плата 
за вход предположительно 10 коп, 
а при музыке – 20 коп, с учащихся 
половина, члены общества с се-
мейством пользуются катком бе-
сплатно». Офіційно Житомирське 
товариство любителів фізичних 
вправ «как прекратившее свою де-
ятельность» було закрите 28 квітня 
1912 року.

У 1914 році міська влада Жи-
томира планувала на місці вело-
треку побудувати стаціонарний 
цирк братів Єфімових, однак 
грянула Перша світова війна, 
і таким чином вдалося зберегти 
велотрек, де житомирські вело-
гонщики продовжували змагатися 
аж до 1926 року. У 1924 році на 
першій всеукраїнській спартакі-
аді житомирянин Річард Герман 
сенсаційно виграв змагання у гон-
ці на 5 кілометрів із роздільного 
старту і став першим чемпіоном 
спартакіади. До речі, він виграв 
також змагання з важкої атлетики. 
У 1948 році 42-річний Р. Герман 
стає чемпіоном Житомирської 
області і бере участь у першості 
України з важкої атлетики. Ось 
гідний приклад спортивного дов-
голіття, приклад для наслідуван-
ня. У 1926 році велотрек закрили, 

і тільки зусиллями одного із кра-
щих довоєнних велосипедистів 
Василя Бистрова у тому ж році 
було побудовано велотрек на ста-
діоні «Динамо», який проіснував 
до 1935 року. Правда, у 1928 році 
планувалося будівництво вело-
дрому, про що газета «Робітник» 
писала: «Міськгосп має складати 
кошторис на дообладнання стаді-
ону (мова йшла про теперешній 
стадіон «Спартак») та устаткуван-
ня циклодрому (велотрек, – авт.) 
в садибі за рогом вулиці Ленін-
ської (Київської) та Хлібної вулиці 

проти стадіону. Там мають зро-
бити велодоріжку на 500 метрів, 
всередині другий футбольний 
плац та ряд майданчиків. Все 
це мають включити в кошторис 
громадських робіт». Однак, як за-
вжди, нічого не побудували.

Із утворенням спортивних 
товариств (1935–1939 рр.) вело-
сипедний спорт на Житомир-
щині почав набувати нового 
імпульсу. Спортивні секції із 
велоспорту з’являються у това-
риствах «Динамо», «Спартак», 
«Знання», «Локомотив», «Буре-
вісник», щорічно організовуються 
змагання, проводяться велотури, 
кращі гонщики Житомирщини 
беруть участь у всеукраїнських 
та всесоюзних велотурах. Серед 
учасників велотурів – Юліан Мі-
одушевський, Василь Бистров, 
Гараджі, Роман Фефлер.

Чергове відродження ве-
лоспорт набув відразу після 
закінчення Другої світової 
війни. Вже у липні 1950 року 
Володимир Патутін і Надія Хи-
мич стають чемпіонами України 
і у складі збірної команди Укра-
їни беруть участь у Всесоюзних 
змаганнях сільської і колгоспної 
молоді. Вагомий внесок у розвиток 
велоспорту зробили спорттова-
риство «Колгоспник» та сільські 
спортсмени Житомирщини. У різ-
ні роки чемпіонами та призерами 
всеукраїнських та всесоюзних зма-
гань були Леонід і Галина Колба-
сенки, перша чемпіонка України 
та перший майстер спорту СРСР 
Житомирщини серед жінок Люд-
мила Павлюк, чемпіонка України, 
почесний майстер спорту СРСР 
Марія Тиркут (в області цього 

звання удостоєно всього троє 
спортсменів), Володимир Золот-
цев, Святослав Толмачов і десятки 
інших знаних велосипедистів.

Першим срібним медалістом 
першої спартакіади народів СРСР 
1956 року у багатоденній гонці 
став житомирянин Йосип Бол-
дижар. Чемпіоном колишнього 
Радянського Союзу, чемпіоном 
спартакіади народів СРСР 1979 
року, членом олімпійської збір-
ної СРСР був вихованець радо-
мишльської ДЮСШ Володимир 
Барановський (тренер Сергій 
Кострицький). Ще один його 
вихованець Юрій Метлушенко – 
учасник двох чемпіонатів світу. 
На його рахунку 75 перемог на 
етапах багатоденних велогонок 
серед професіоналів, 73 рази він 
ставав призером цих змагань, 4 
рази вигравав чемпіонати України. 
Учасниками Олімпійських ігор 
були Ірина Денисюк-Чужинова, 
Максим Поліщук, Альона Андрук, 
Тетяна Рябченко. Вихованка тре-
нера Леоніда Котвицького Ольга 
Сидоренко у 1982 році встановила 
рекорди світу, Європи, СРСР з тре-
кових гонок на 100 кілометрів. Вза-
галі учні Леоніда Котвицького 
здобули чимало досягнень 
на міжнародних змаганнях. 
Так, Ірина Денисюк п’ять разів 
брала участь у чемпіонатах світу 
(найкращий результат – 5-е міс-
це). Чемпіонка СРСР Світлана 
Гігілєва – учасниця семи чемпі-
онатів світу, Олена Огуй посіла 
6-е місце на чемпіонаті світу 1996 
року, успішно виступала в гон-
ках серед професіоналів «Тур де 
Франс», «Джиро Італія». Наталія 
Кириченко-Бігун – чемпіонка та 
рекордсменка СРСР, України. За 
високі досягнення Леонід Кот-
вицький у 1995 році отримав наго-
роду Міжнародного олімпійського 
комітету. У 2018 році вихованка 
КДЮСШ «Колос» та тренера 
Михайла Столяра Тетяна Ященко 
блискуче виграла гонку всесвітньої 
Гімназіади в Марокко і принесла 
для Житомирщини єдину золо-
ту нагороду. Шість спортсменів 
Житомирщини здобували звання 
чемпіона колишнього СРСР, 37 – 
чемпіона України, підготовлено 13 
майстрів міжнародного класу, 81 
майстра спорту. Цей перелік пере-
мог можна продовжувати і продо-
вжувати. Безумовно, без копіткої 
праці тренерів неможливо було б 
досягти таких результатів. Назву 
насамперед тренера житомирської 
ДЮСШ Валентину Іцковську, за-
служених тренерів України Марію 
Тиркут, Сергія Кареву, Леоніда 
Колбасенка, Сергія Кострицького 
та Леоніда Котвицького. Чима-
лий внесок у розвиток велоспорту 
Житомирщини зробили тренери 
І. Реміньш, І. Троян, А. Тарабукін, 
А. Паламарчук, Л. Нікіфорова, 
С. Толмачов, Ю. Малецький, 
А. Максимчук, В. Кедись, В. Ра-
ченко, М. Столяр.

 Гонка за лідером (фото 1909 р.)

 Житомирянин-любитель велосипедної їзди (фото 1908 р.)

 Перші старти велосипедистів
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НАШІ ВИДАТНІ ЗЕМЛЯКИ:  
обвинувачений у шпигунстві  
на користь Польщі

Л. А. Копійченко

Мар'ян Горальський 
народився в сім'ї 
фельдшера. У мате-
ріалах кримінальної 
справи є відомості, що 
Горальський – колиш-
ній дворянин.

Життя хлопчика не жалувало. 
Рано залишився без батька. Роди-
на була великою, мати намагалася 
якось прогодувати дітей та дати їм 
освіту. Мар'ян спочатку закінчив 
гімназію, потім – фельдшерську 
школу у Варшаві. Доводилося під-
робляти мийником посуду, аби не 
голодувати, тож з 17 років вже мав 
свій заробіток. З 1904 року почав 
працювати у Київській губернії, 
у 1906–1907 роках – фельдшер 
у Ченстохові. Серед сільського на-
селення Польщі розповсюджував 
гасла боротьби за незалежність 
Польщі, за соціалістичну револю-
цію, за введення польської мови. 
З 1912 року очолив медпункт у сло-
боді Красилівка Радомисльського 
повіту Київської губернії, потім 
працював у Народицькій і Єміль-
чинській волостях Волинської 
губернії. Під час Першої світової 
війни – у Київському військовому 
шпиталі. Деякий час по мобілізації 
(1916–1917 рр.) служив в армії, по-
тім – у запасному полку у Києві. 
Під час громадянської війни – на 
теренах Житомирщини. Працював 
у медпунктах сіл Виступовичі, По-
калів, Піщаниця. Одружився, став 
батьком трьох дітей.

На час арешту його вісімнад-
цятирічна дочка Марія була прак-
тиканткою в аптеці м. Овруча, 
двадцятидворічні Костянтин і Со-
фія працювали: він – рахівником 
в Овручі, вона – вчителькою в с. 
Дідковичі. Як зазначається у ма-
теріалах кримінальної справи, 
його першою дружиною була 
дочка «ворога народу», дворян-
ка Олена Прушинська, яка само-
вільно покинула будинок батька 
і влаштувалася працювати.

У 1926 році Мар'ян Григорович 
одружився вдруге, з Олександрою 
Шевчук. На день арешту сім'я про-
живала у с. Піщаниця Овруцького 
району, де він завідував медичною 
амбулаторією. У подружжя було 
п'ятеро дітей: одинадцятирічний 
Фелікс, дев'ятирічна Ванда, шести-
річна Ганна, трирічна Броніслава 
та дворічна Гаврелія. Дивом збере-
глася остання світлина подружжя, 
зроблена 12 лютого 1937 р., за 5 мі-

сяців до арешту Горальського. Фо-
тографувалися в Овручі. Щасливі, 
усміхнені. Мріяли виховувати дітей, 
обговорювали плани на майбутнє.

Біда прийшла зненацька і звід-
ки не чекали. За ним прийшли 
вночі, як приходили у ті страш-
ні часи за багатьма іншими, 
їх було троє: уповноважений 
оперсектора Овруцького РВ 
НКВС Тютюнник (ніколи не 
проживав у Піщаниці) та двоє 
понятих – секретар комсомоль-
ської організації В. Козаченко 
і прибулий до села після служби 
в армії В. Жигур, який завідував 
місцевим клубом. Мали при 
собі постанову Овруцького РВ 
НКВС від 24 липня 1937 р., в якій 
вказувалося, що Горальський 
протягом ряду років займався 
контрреволюційною і шпигун-
ською діяльністю на користь 
фашистської Польщі. Пред'явили 
санкцію прокурора Фрідмана на 
проведення обшуку у помешканні 
та ордер на арешт і утримання під 
вартою від 25 липня цього ж року, 
в якому зазначалося, що перебуван-
ня М. Горальського на волі може за-
шкодити слідству, бо підозрюваний 
може втекти.

Почали шукати речові докази. 
Знайшли і вилучили деякі світли-
ни, листи, перепустку комендатури 
1920 року. Забрали навіть стару по-
ламану рушницю.

Як і кожна людина, що вірою 
і правдою служила народу і дер-
жаві, Мар'ян Григорович не знав за 
собою вини. Він вірив, що це просто 
якесь непорозуміння, заспокоював 
схвильовану дружину, бо сказав, як 
згадувала вона потім все своє жит-
тя, що ні в чому не винний і швидко 
повернеться додому. Та не судилося.

Н а першом у ж доп и т і 
в Овруцькому РВ НКВС від 
Горальського вимагали зізна-
ння у шпигунстві та антира-
дянській агітації. Одним із 
пунктів обвинувачення стало 
листування «з іноземними 
громадянами, що проживали 
у капіталістичній країні».

У Польщі проживали мати 
Горальського, його брат Цезарій, 
за спеціальністю інженер-архі-
тектор, і сестра Яніна – вчителька. 
У 1912–1915 роках Мар'ян Григоро-
вич отримав понад 20 листів від 
матері і брата. Як показав на допиті, 
останній лист від брата він отримав 
3–4 роки тому і навіть не відповів 
на нього.

Слідство нібито мало відомос-
ті, що він розповідав про військове 
будівництво і розміщення військо-
вих частин Овруцького гарнізону. 
Мар'ян Григорович категорично це 
заперечував, бо твердо був упев-

нений у тому, що ніколи нічого 
подібного не робив. Та все тільки 
починалося. Спочатку допитува-
ли в Овручі, потім – у Коростені, 
надалі – у Житомирі.

У той період він ще сподівався 
на справедливий суд у Житомирі, 
в процесі якого міг би представити 
докази своєї невинуватості… Не до-
чекався! На який справедивий 
суд можна було сподіватися тим, 
хто перебував у застінках НКВС 
СРСР у роки великого терору 
1937–1938 років?

Не отримавши очікуваного зі-
знання, слідчі застосували методи 
морального і фізичного впливу на 
арештованого, тобто знущалися 
над людиною як морально, так 
і фізично.

Як розповідав Федір Гораль-
ський, знайомий матері – міліціо-
нер – якось сказав дружині Мар'яна 
Григоровича, що йому нестерпно 
дивитися на те, як страждає Го-
ральський. Бачачи ці знущання, 
одного разу навіть дозволив Олек-
сандрі Семенівні на якусь мить 
заглянути у заґратоване віконце 
і побачити, де лежав побитий 
і знесилений її чоловік. Порадив 
підписати ті документи. Сказав, 
що, може, дадуть декілька років 
тюрми, то хоч живий буде.

М. Горальський звинувачу-
вався у зв'язках з польськими 
шпигунами. Матеріали архів-
но-слідчої справи свідчать, що 
лише з 3–4 вересня 1937 р. Мар'ян 
Григорович Горальський став 
давати «правдиві» показання, 
тобто ті, що були потрібні слід-
ству. Він зізнається у передачі ма-
теріалів шпигунського характеру, 
в тому числі про настрої населення, 
випадках невдоволення колгоспами, 
радянською владою і комуністич-
ною партією з боку контрреволю-
ційних елементів. Таким чином, 
Горальський повністю підтвердив 
свою шпигунську діяльність. Та 

слідству цього було замало. Згодом 
зізнався й у вербовці останніх трьох 
фігурантів справи.

У так званому альбомному по-
рядку фігурантів справи включили 
в альбом під № 13 до загального 
списку приречених на смерть, 
який представили в НКВС СРСР 
на затвердження. Як правило, роз-
стрільні списки затверджувалися 
відповідно до подання місцевих 
органів. Вироки виконувалися 
у той же день.

Усі фігуранти справи були 
розстріляні о першій годині ночі 
24 листопада 1937 р. Про це свідчать 
виписки з актів розстрілу за поста-
новою НКВС СРСР відповідно до 
протоколу № 354 від 19 листопада 
1937 р. за підписами начальника 
8-го відділу УНКВС по Житомир-
ській області мол. лейтенанта держ-
безпеки Бережного і ст. інспектора 
цього ж відділу Зуба.

Йшли роки поневірянь 
і злиденного життя, а родина 
Горальського нічого не знала 
про долю Мар'яна Григоровича. 
Процес реабілітації жертв по-
літичних репресій в області, як 
і по всій країні, активізувався 
після XX з'їзду КПРС і постано-
ви ЦК КПРС «Про подолання 
культу особи і його наслідків». 
Протягом 1956–1962 років було 
реабілітовано приблизно трети-
ну жителів області. Торкнулося 
це і родини Горальських.

За протестом прокурора на 
необгрунтоване засудження Гораль-
ського М. Г, Рябка Є. Я., Гапійчука 
О. Г, Закусила Й. Г. архівна справа 
стосовно шпигунського угрупован-
ня в Овруцькому районі Житомир-
ської області була переглянута на 
предмет реабілітації.

Військовим трибуналом 
Прикарпатського військового 
округу 26 серпня 1958 р. поста-
нова НКВС і Прокурора СРСР 
від 19 листопада 1937 р. була 
скасована за відсутністю складу 

злочину. Причому зазначалося, 
що конкретних показань про шпи-
гунську діяльність М. Горальський 
не дав, тобто було підтверджено 
те, про що мріяв довести Мар'ян 
Горальський, – його непричетність 
до інкримінованих злочинів. Разом 
з Горальським були реабілітовані й 
інші фігуранти справи.

Олександра Семенівна Гораль-
ська померла у 1990 році, так і не 
дізнавшись правди про чоловіка. 
28 серпня 1958 р. їй було оголоше-
но, що Мар'ян Григорович Гораль-
ський був засуджений у 1937 році 
і помер у місцях позбавлення волі 
30 липня 1940 р. Видали довідку 
про реабілітацію, виплатили так 
звану компенсацію – двомісячну 
зарплату чоловіка.

Як і більшість родин реабіліто-
ваних, у ті роки ні вона, ні діти не 
знали про існування цілком таєм-
ного документа, яким забороняло-
ся вказувати справжню причину 
смерті – розстріл і дату приведення 
вироку до виконання у 1937–1938 
рр. У такому разі органи ЗАГСу 
у довідках про смерть вказували 
певну хворобу, від якої нібито 
загинув в'язень у місцях позбав-
лення волі. Як правило, смерть 
датувалася 1941–1943 роками. 
У той період ще не говорили 
всієї правди про репресії, хоча 
всіх фігурантів справи, у тому 
числі й М. Горальського, вже 
реабілітували.

Протягом тривалого часу пе-
регляд архівно-слідчих справ, за 
якими проходили репресовані, 
в основному відбувалися згідно із 
заявами репресованих або їхніх 
рідних та близьких. У 1956–1962 
рр. було реабілітовано приблизно 
третину репресованих колишніх 
жителів області, значна частина 
з яких була розстріляна в період 
1937–1938 рр. Як і сім'ї Горальського, 
в той час родичам ще не повідомля-
ли про справжню причину смерті 
розстріляних.



20 Середа, 17 лютого 2021WWW.ZT.20MINUT.UA Кримінал

1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

АВТОСЛЮСАР-ХОДОВИК ДЛЯ РОБОТИ З АВТО-
БУВАМИ БОГДАН У М.КИЄВІ. ЖИТЛО ТА ОБІ-
ДИ НАДАЄМО. ЗАРОБІТНА ПЛАТА - 800 ГРН/
ДОБА (ОПЛАТА ЩОТИЖНЯ). ГРАФІК РОБОТИ 
7/7. 0676000161

ВОДІЇ КАТ.Д ЗАПРОШУЮТЬСЯ ДЛЯ РО-
БОТИ НА МАРШРУТАХ МІСТА КИЄВА. ДО-
ХІД 1200ГРН/ДЕНЬ. ЖИТЛО НАДАЄМО. 
0665215397,0676000161

•	Запрошуємо на	роботу	в	США	по	робо-
чій	візі	Н2В.	Покоївок,	помічників	покоївок,	
офіціантів,	ресепшн,	складальників	посуду,	
посудомойщица,	няня,	будівельників.	Ізра-
їль	-	доглядальниці,	медсестри,	фельдшери	
В/1.	Осіб.	МСПУ	АВ	№	585042.	0672326904

•	Інженера-елетроніка запрошує	на	роботу	
ПрАТ	"ПБК	"Радомишль"	,	з/п	14000	грн.,	
змінний	графік	роботи,	програмування	контр-
олерів,	забезпечення	безперебійної	роботи	
виробничих	ліній.Додатково:	доставка	служ-
бовим	транспортом	з	м.Житомир,	надання	
житла	іногор	0674116488

•	Майстра зміни	на	виробництво	запрошує	
ПрАТ	"ПБК	"Радомишль",	(з/п	12000	грн.,	
змінний	графік	роботи,	керування	виробни-
чим	процесом	на	зміні).	Додатково:	доставка	
службовим	транспортом	з	м.Житомир,	надан-
ня	житла	іногороднім.	0674116488

•	Метролога запрошує	на	роботу	ПрАТ	"ПБК	
"Радомишль",	з/п	11000	грн.,	виконання	робіт	
з	метрологічного	забезпечення	виробництва.	
Додатково:	доставка	службовим	транспортом	
з	м.Житомир,	надання	житла	іногороднім.	
0674116488

•	Охоронці в	м.Київ.	Вахта	30/15,	20/10,	
15/15.	З/п	9000	грн.Старші	зміни,	з/п	500	
грн/день.	Харчування,	проживання	за	ра-
хунок	підприємства.Консультації	з	пра-
цевлаштування	надаються	цілодобово.	
0734069918,0952858119

ПОСТІЙНА РОБОТА ДЛЯ СІМЕЙНОЇ ПАРИ АБО 
ЖІНКИ НА ЗАМІСЬКІЙ САДИБІ В КИЇВСЬКІЙ ОБ-
ЛАСТІ - ОБСЛУГОВУВАННЯ БУДИНКУ І ТЕРИТОРІЇ, 
САДУ, ГОРОДУ (30СОТОК). НАДАЄТЬСЯ ОКРЕМЕ 
ЖИТЛО. З/П+БОНУСИ. 0682385373

ПРАЦІВНИКИ (ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ) НА ЗАВОД 
З ВИГОТОВЛЕННЯ МОРОЗИВА. ТЕРМІНОВО! З/П 
18 000 ГРН. ІНОГОРОДНІМ БЕЗКОШТОВНО НА-
ДАЄМО ЖИТЛО. РОБОТА В ПЕРЕДМІСТІ КИЄВА. 
0678550161,0956789109

ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

1. 2-кім. квартира, з/п 49.24 кв.м, за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 104, кв. 
73. Дата торгів: 10.03.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №465845;

2. Квартира, з/п 75,04 кв.м, житл. пл. 45,4 кв.м, за адресою: м. Житомир, майдан 
Визволення 1, кв. 92. Дата торгів: 11.03.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №466294;

3. Житл. буд., з/п 75,4 кв.м, зем. діл. 0,1 га, КН: 1810700000:02:031:0006, зем. діл. 
0,038 га, КН: 1810700000:02:031:0007, за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. 
І.Котляревського (К.Лібкнехта) 202. Дата торгів: 15.03.2021 09:00 год. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №466630 (уцінено лот № 462215).

•	Ремонт ПК	та	Вашого	смартфона	(ремонт	
пк	та	прошивка	смартфона,	також	ремонт).	
Швидко	та	гарантовано.	0939394668

•	Робота в	Польщі,	м.Глівіци.	Офіційна	та	
гідна	робота	для	чоловіків	на	будівництві.	
Безкоштовні	вакансії,	надаємо	житло.	Ліц.981	
від	10.07.2018	вид.МСПУ.	0930165413(вай-
бер),0671744429

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.7. Продам Будинки в місті 

ПРОДАЄТЬСЯ ГАЗИФІКОВАНИЙ БУДИНОК В М. 
ЖИТОМИРІ (РАЙОН КРОШНІ). ЦЕНТРАЛІЗОВАНІ 
ВОДОПОСТАЧАННЯ, КАНАЛІЗАЦІЯ 0679418705, 
0660269318

2.16. Здам в оренду 

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

• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ, ЄВРОРЕ-
МОНТ, В ЦЕНТРІ МІСТА, 250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ 
ДОКУМЕНТИ. 0665711000,0977228822

3. АВТО 

3.2. Автомобілі. Продам 

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ М/АВТОБУСІВ 
ТА МІНІВЕНІВ У НАЯВНОСТІ ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ 
(2-7 ДНІВ), НОВІ ТА Б/В, ГУРТОМ ТА ВРОЗДРІБ, 
ВІДПРАВКА ПО УКРАЇНІ, Є СВІЙ СКЛАД. HTTPS://
BUSIK-1.COM/UA/ (097)1521331,(096)4465131,(0
97)7266640

3.3. Автомобілі. Куплю 

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬ-ЯКИХ МАРОК, В 
БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП, НЕ РОЗМИТНЕНІ, 
ПРОБЛЕМНІ. ДОРОГО. 0976484669,0635852350

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ "АННА", ПРЕС-
ПІДБИРАЧІ РІЗНИХ МАРОК, ТРАКТОРИ Т-25, 
МТЗ-82, ПЛУГИ ОБОРОТНІ, ІНША С/Г ТЕХНІКА, 
ПОЛЬЩА. (097)4742211,(097)4742272

ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, 
БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., 
МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАН-
НЯ. (050)9242613,(050)5158585,(067)9040066

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РАСТВОР, БЕТОН. ДО-
СТАВКА А/М ЗИЛ. 0677905739,447067

•	Щебінь, пісок,	бут,	земля,	перегній,	дрова	з	
доставкою	а/м	Камаз,	ЗІЛ.	0679383303Олек-
сандр

4.2. Будівельні, ремонтні 
роботи. Послуги 

•	Будівництво дач,	будинків.	Ремонт	квартир	
від	економ	до	VIP	класу.	Будь-які	будівельні	
роботи.	0978581441Олександр

• ЯКІСНИЙ РЕМОНТ КВАРТИР: ПОКЛЕЙКА ШПАЛЕР, 
ШПАКЛЮВАННЯ, МАЛЯРНІ РОБОТИ, УКЛАДКА 
ЛАМІНАТУ ТА ІН. 0687547511ПЕТРО

4.21. Вікна, Двері, Балкони. 
Продам 

ВИГОТОВЛЯЄМО ДВЕРІ, ВІКНА (ПІД СКЛОПАКЕТИ), 
БАЛКОННІ РАМИ, ЛІЖКА, СТОЛИ, СТІЛЬЦІ ТА ІН. 
З НАТУРАЛЬНОЇ ДЕРЕВИНИ. ВУЛИКИ, РАМКИ 
ДЛЯ ПАСІКИ РІЗНИХ МОДИФІКАЦІЙ 0975249344, 
0994665014



21 Середа, 17 лютого 2021WWW.ZT.20MINUT.UA Бізнес

КООПЕРАТИВ «ГОРИЗОНТ», код 
згідно з ЄДРПОУ: 13579705, інформує 
про намір провадити плановану діяль-
ність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта 
господарювання

КООПЕРАТИВ «ГОРИЗОНТ», 
79060, Львівська обл., м. Львів, вул. На-
укова, буд. 26, кв.94, голова кооперати-
ву – Стецький Андрій Юрійович, тел. 
(067) 412-15-69.

2. Планована діяльність, її ха-
рактеристика, технічні альтер-
нативи

Розробка (продовження розробки) 
Новороманівського родовища з метою 
видобування гранітів та гнейсів, при-
датних для виробництва щебеню та 
каменю бутового в Новоград-Волин-
ському районі Житомирської області.

Для здійснення планованої діяль-
ності КООПЕРАТИВ «ГОРИЗОНТ» 
має:

– Спеціальний дозвіл на користу-
вання надрами № 5144, виданий Мі-
ністерством охорони навколишнього 
середовища України 10 лютого 2010 
року, площею 19,8 га, терміном дії по 
10 лютого 2030 року.;

– Акт про надання гірничого від-
воду площею 29,1 га, виданий Держав-
ною службою гірничого нагляду та 
промислової безпеки України № 2230 
від 05 вересня 2012 року терміном дії 
по 10 лютого 2030 року;

– Протокол ДКЗ України № 4517 
від 20 вересня 2018 року.

– Договір оренди земельної ділян-
ки площею 14,9 га (кадастровий номер 
№ 1824080400:03:000:0423). Цільове 
призначення: J 11.01 Землі добувної 
промисловості

Технічна альтернатива 1
Умови залягання корисної копали-

ни, рельєф місцевості, обумовлюють 
розробку ділянки відкритим спосо-
бом з застосуванням буровибухових 
робіт, методом свердловинних зарядів. 
Застосовується транспортна система 
розробки з паралельним фронтом ро-
біт і зовнішнім відвалоутворенням. По 
закінченню видобування корисних 
копалин передбачається технічна та 
біологічна рекультивація порушених 
гірничими роботами земель.

Технічна альтернатива 2
Технічною альтернативою 2 мож-

ливо розглянути застосування неви-
бухових руйнуючих засобів (НРЗ). 
Однак в умовах Новороманівського 
родовища гранітів та гнейсів (корисна 
копалина якого придатна для вироб-
ництва щебеню та каменю бутового) 
запропонований варіант по відношен-
ню до технології видобування з ви-
користанням буро-вибухових робіт 
характеризується рядом недоліків. 
Даний спосіб можна визначити не-
доцільним та економічно невиправ-
даним, тому технічна альтернатива 
№ 2 не розглядається.

3. Місце провадження плано-
ваної діяльності, територіальні 
альтернативи

Територіальна альтернатива 1
Новороманівське родовище від-

повідно до спеціального дозволу на 
користування надрами розташоване 
в 1,5 км на південний схід від села Нова 
Романівка Новоград-Волинського ра-
йону Житомирської області.

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

затверджені запаси корисної копали-
ни, географічну прив’язку, альтернати-
ва № 2 не розглядається.

4. Соціально-економічний 
вплив планованої діяльності

Вплив на соціальне середовище 

носить позитивний аспект. Соціально-
економічний вплив планованої діяль-
ності полягає в забезпеченні населення 
робочими місцями, крім того, сплаті 
податків в місцеві бюджети (в т. ч. спла-
та рентних платежів).

5. Загальні технічні характе-
ристики, у тому числі параметри 
планованої діяльності (потуж-
ність, довжина, площа, обсяг ви-
робництва тощо)

Площа родовища згідно спеціаль-
ного дозволу на користування надрами 
складає 19,8 га. Балансові запаси Ново-
романівського родовища відповідно до 
протоколу Державної комісії України 
по запасах корисних копалин № 4517 
від 20 вересня 2018 року станом на 
01.06.2018 становлять А- 2090 тис.м3, 
В – 3788 тис.м3, С1–1953 тис.м3. Разом 
по категоріям А+В+С1–7831 тис. м3.

Станом на 01.01.2021 року згідно 
форми 5-ГР балансові запаси станов-
лять А-2009 тис. м3, В – 3788 тис м3, 
С1–1953 тис. м 3, А+В+С1–7750 тис м3.

При запланованій річній потуж-
ності кар’єра по видобутку 402,20 тис. 
м3 гірничої маси на рік, забезпечить 
гірничодобувне підприємство сирови-
ною терміном близько 19 років.

6. Екологічні та інші обме-
ження планованої діяльності за 
альтернативами

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження пла-

нованої діяльності встановлюються 
згідно Законодавства України з дотри-
манням нормативів гранично-допусти-
мих рівнів екологічного навантаження 
на природне середовище, санітарних 
нормативів, охорони праці, пожежної 
безпеки, радіаційного контролю, по-
водження з відходами тощо.

щодо технічної альтернативи 2 Не 
розглядається.

щодо територіальної альтернативи 
1: Згідно технічної альтернативи 1

щодо територіальної альтернативи 
2 Не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженер-
на підготовка і захист території за 
альтернативами

– охорона родовищ корисних ко-
палин від затоплення, обводнення, 
пожеж та інших факторів, що впли-
вають на якість корисних копалин 
і промислову цінність родовищ або 
ускладнюють їх розробку;

– дотримання технологій, пе-
редбачених проектом при розробці 
кар̀ єру;

– вжиття заходів для запобігання 
пилоутворення в літній період року;

– складування знятого родючого 
шару ґрунту і розкривних порід для 
використання при відновленні пору-
шених гірничими роботами земель;

– підтримка існуючих та облашту-
вання нових технологічних доріг для 
транспортування гірської маси;

– вжиття заходів, направлених на 
запобігання аваріям, обмеження і лік-
відація їх наслідків та захист людей 
і довкілля від їх впливу;

– дотримання встановлених за-
конодавством норм щодо санітарно-
захисних зон.

щодо технічної альтернативи 1,2
Аналогічні основному виду ді-

яльності.
щодо територіальної альтерна-

тиви 1
Топографо-геодезичні, інженерно-

геологічні, гідрологічні, екологічні та 
інші вишукування виконуватимуться 
у необхідному обсязі згідно чинного 
законодавства України.

щодо територіальної альтерна-
тиви 2

У зв’язку з тим, що родовище має 
затверджені запаси корисної копали-
ни, географічну прив’язку, альтернати-
ва № 2 не розглядається.

8. Сфера, джерела та види мож-
ливого впливу на довкілля

Можливі впливи планованої ді-
яльності щодо технічної альтернативи 
1 при розробці Новороманівського 
родовища на довкілля включають:

– клімат і мікроклімат – негатив-
ний вплив не передбачається;

– грунт – зняття ґрунтово-рослин-
ного шару з площі земельної ділянки, 
відведеної під розробку кар’єру; за 
межами виділеної ділянки вплив на 
ґрунти відсутній. Після відпрацюван-
ня родовища передбачена рекультива-
ція порушених земель;

– геологічне середовище – потен-
ційний вплив планової діяльності на 
геологічне середовище передбачає по-
рушення природного рельєфу земної 
поверхні з утворенням кар’єрної вироб-
ки, площа якої на кінець розробки родо-
вища складе 19,8 га, а глибина – до 66 м.

– повітряне – помірний вплив на 
повітряне середовище відбуватиметься 
за рахунок викидів в атмосферу за-
бруднюючих речовин при проведенні 
розкривних, виймально-навантажу-
вальних, вибухових та видобувних 
робіт, при роботі двигунів кар’єрної 
техніки.

– водне – помірний вплив на 
ґрунтові води внаслідок дренування 
та відкачки кар’єрної води та помірний 
вплив на поверхневі водні об’єкти вна-
слідок скидання очищених кар’єрних 
вод в річку Тня. Аварійних скидів 
кар’єрних вод здійснюватися не буде;

– біорізноманіття, території та 
об’єкти ПЗФ – помірний фізичний 
і ландшафтноформуючий вплив на 
флору і фауну району робіт, незна-
чні зміни умов існування рослин 
і тварин на безпосередній території 
проведення робіт. Території та об'єкти 
природно- заповідного фонду в райо-
ні розташування Новороманівського 
родовища відсутні. Територія Новоро-
манівського родовища не відноситься 
до територій та об'єктів Смарагдової 
мережі України;

– навколишнє техногенне серед-
овище – негативний вплив не перед-
бачається. На території родовища, 
а також навколо родовища об’єкти 
спортивнооздоровчого, курортного та 
рекреаційного призначення відсутні. 
Об'єкти архітектурної, археологічної 
та культурної спадщини не обліко-
вуються. – поводження з відходами – 
зберігання відходів здійснюватиметься 
у відповідності з санітарними нормами 
і технікою безпеки та передаватимуть-
ся, відповідно до укладених договорів 
спеціалізованим організаціям. Забруд-
нення чи засмічення земель відходами 
не передбачається.

– щодо технічної та територіаль-
ної альтернативи 2: Не розглядається.

9. Належність планованої ді-
яльності до першої чи другої кате-
горії видів діяльності та об’єктів, 
які можуть мати значний вплив 
на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля (зазначити від-
повідний пункт і частину статті 3 
Закону України «Про оцінку впли-
ву на довкілля»)

Планована діяльність належить 
до другої категорії видів планованої 
діяльності та об’єктів, які можуть мати 
вплив на довкілля та підлягають оцін-
ці впливу на довкілля згідно із ч. 3, 
п. 3, ст. 3 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля» № 2059-VIII від 
23 травня 2017 року.

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

Підстави для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля 
відсутні.

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

Планований обсяг досліджень 
та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля визначається згід-
но ст. 6 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля» № 2059-VIII від 
23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу 
на довкілля та можливості для 
участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарю-
вання діяльність може мати значний 
вплив на довкілля і, отже, підлягає 
оцінці впливу на довкілля відповідно 
до Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля». Оцінка впливу на до-
вкілля – це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господа-
рювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля;

проведення громадського обгово-
рення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом 
звіту з оцінки впливу на довкілля, 
будь-якої додаткової інформації, яку 
надає суб’єкт господарювання, а також 
інформації, отриманої від громад-
ськості під час громадського обгово-
рення, під час здійснення процедури 
оцінки транскордонного впливу, іншої 
інформації;

надання уповноваженим органом 
мотивованого висновку з оцінки впли-
ву на довкілля, що враховує результати 
аналізу, передбаченого абзацом п’ятим 
цього пункту;

врахування висновку з оцінки 
впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, 
зазначеного у пункті 14 цього повідо-
млення.

У висновку з оцінки впливу на 
довкілля уповноважений орган, ви-
ходячи з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, визначає до-
пустимість чи обґрунтовує недопус-
тимість провадження планованої ді-
яльності та визначає екологічні умови 
її провадження.

Забороняється розпочинати про-
вадження планованої діяльності без 
оцінки впливу на довкілля та отри-
мання рішення про провадження 
планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на до-
вкілля передбачає право і можливості 
громадськості для участі у такій про-
цедурі, зокрема на стадії обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, 
а також на стадії розгляду уповнова-
женим органом поданого суб’єктом 
господарювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

На стадії громадського обговорен-
ня звіту з оцінки впливу на довкілля 
протягом щонайменше 25 робочих 
днів громадськості надається мож-
ливість надавати будь-які зауваження 
і пропозиції до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та планованої діяльності, 
а також взяти участь у громадських 

слуханнях. Детальніше про проце-
дуру громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля буде по-
відомлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах 
території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби 
(COVID-19), спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2, до повного його скасу-
вання та протягом 30 днів з дня скасу-
вання карантину, громадські слухання 
не проводяться і не призначаються на 
дати, що припадають на цей період, 
про що зазначається в оголошенні про 
початок громадського обговорення зві-
ту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення 
обсягу досліджень та рівня дета-
лізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня 
оприлюднення цього повідомлення на 
офіційному веб-сайті уповноваженого 
органу громадськість має право надати 
уповноваженому органу, зазначеному 
у пункті 15 цього повідомлення, за-
уваження і пропозиції до планованої 
діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропо-
зиції, вкажіть реєстраційний номер 
справи про оцінку впливу на довкіл-
ля планованої діяльності в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(зазначений на першій сторінці цього 
повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації та розгляду Ваших 
зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень 
і пропозицій громадськості вони 
будуть розміщені в Єдиному реє-
стрі з оцінки впливу на довкілля та 
передані суб’єкту господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня 
їх отримання). Особи, що надають 
зауваження і пропозиції, своїм під-
писом засвідчують свою згоду на об-
робку їх персональних даних. Суб’єкт 
господарювання під час підготовки 
звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, 
врахувати частково або обґрунтовано 
відхилити зауваження і пропозиції 
громадськості, надані у процесі гро-
мадського обговорення обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля. Детальна 
інформація про це включається до 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження 
планованої діяльності

Відповідно до законодавства рі-
шенням про провадження даної пла-
нованої діяльності буде отримання 
дозвільних документів, які видаються 
органами державної влади та місце-
вого самоврядування відповідно до 
вимог чинного законодавства України.

15. Усі зауваження і пропозиції 
громадськості до планованої діяль-
ності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля, необхідно надсилати до

Управління екології та природних 
ресурсів Житомирської обласної дер-
жавної адміністрації. Адреса: вул. Теа-
тральна, 17/20 м. Житомир 10014, тел./ 
факс (0412) 47-25-36;

e-mail: pryroda@eprdep.zht.gov.ua.
Контактна особа: відділ оцінки 

впливу на довкілля.

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність,  
яка підлягає оцінці впливу на довкілля
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ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

тел.: 097-440-16-93

автовишки, автокрану та екскаваторів, 
бульдозерів,самоскидів. Копання 
ставків. Перевезення негабаритів. 
Продаж піску, щебню, ґрунту.

4.25. Буріння свердловин, 
колодязі. Послуги 

КОПАННЯ КОЛОДЯЗІВ МЕХАНІЧНИМ СПОСО-
БОМ ТА ВРУЧНУ. ЯКІСНІ КРУГИ З ЗАМКОМ, ПО-
ГЛИБЛЕННЯ, ОБЛАШТУВАННЯ ДУБОВОГО ДНА, 
ПОКРИТТЯ НАД КРИНИЦЯМИ, ВЛАШТУВАННЯ 
КАНАЛІЗАЦІЙ. ДОСТАВКА КРУГІВ РІЗНИХ ДІА-
МЕТРІВ. 0671977447

КОПАННЯ КРИНИЦЬ МЕХАНІЧНО (БУРМА-
ШИНА) ТА ВРУЧНУ. ШВИДКО. ЯКІСНІ КІЛЬЦЯ. 
0977778801

•	Чистимо та	 поглиблюємо	 криниці.	
0686058741

6. ПОСЛУГИ 

6.15. Пошив, ремонт одягу, 
взуття 

• ПОШИТТЯ СПЕЦОДЯГУ, ФОРМЕННОГО ОДЯГУ 
ПІД ЗАМОВЛЕННЯ. 0676829230

6.17. Послуги. Iншi 

• ВСТАНОВЛЕННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ СУПУТ-
НИКОВИХ АНТЕН ТА Т2. ПРОДАЖ, РЕМОНТ І ПРО-
ШИВКА ТЮНЕРІВ. МОНТАЖ ТЕЛЕВІЗОРІВ. ШВИДКО, 
ЯКІСНО, НАДІЙНО. ПО ЖИТОМИРУ ТА РАЙОНУ. 
0974942375

ДОПОМОГА ПРИ ВЕДЕННІ ОБЛІКУ, ПОДАННЯ 
ЗВІТНОСТІ (ФОП, ЮРИД. ОСОБИ, ЗАГАЛЬНА ТА 
СПРОЩЕНА СИСТЕМИ) 0934720045, 0973792742

СПАДКОВА ВОРОЖКА ОЛЕНА. ДОПОМОГАЮ У 
ВИРІШЕННІ БУДЬ-ЯКИХ ЖИТТЄВИХ ПРОБЛЕМ 
ТА СІМЕЙНИХ ПИТАНЬ. ДІТИ ДО ОДНОГО РОКУ 
БЕЗКОШТОВНО 0972573397

8. РІЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 

переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИ-
ЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ 
0505580047, 0412447919

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ВЕТЕРАНА ВІЙСЬКО-
ВОЇ СЛУЖБИ СЕРІЯ АА №162889, ВИХ.754 
ВІД 15.05.2019Р НА ІМ`Я ПАЛЬЧИК ЮРІЙ 
ВОЛОДИМИРОВИЧ ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ УЧАСНИКА БО-
ЙОВИХ ДІЙ СЕРІЯ УБД №120812, ВИДАНЕ 
31.05.2016Р НА ІМ`Я ПАЛЬЧИК ЮРІЙ ВОЛО-
ДИМИРОВИЧ ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК, ВИДАНИЙ 
НА ІМ'Я ШЕЛЕШЕЙ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ ВВАЖА-
ТИ НЕДІЙСНИМ

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ
 Нафтобаза для світлих нафтопродуктів ФОП Гладун С.М., що функціонує з 1961 р., 

повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, що розташовані за адресою: 10005, 
Житомирська обл., м.Житомир, вул.Кооперативна,3.

Основна виробнича діяльність нафтобази - оптова торгівля рідким паливом. 
Джерелами викидів забруднюючих речовин є: наземні резервуари – дж. №№1-21, 

зливний пристрій – дж. №22, пересувні насоси – дж. №№23,24, наливні стояки – дж. 
№№25,26, ПРК – дж. №27, нафтовловлювач – дж. №28.

 Передбачаються наступні викиди забруднюючих речовин у т/рік: вуглеводні  на-
сичені - 1,343941177, бензин - 1,100638, сірководень - 0,007, бензол - 0,034, ксилол - 0,042, 
толуол - 0,089, фенол - 0,009.

 За розрахунками забруднення атмосферного повітря, долі приземної концентрації 
забруднюючих речовин не перевищують ГДК (ОБРВ) атмосферного повітря по всіх 
інгредієнтах, на всіх розрахункових точках на межі нормативної СЗЗ та найближчих 
житлових забудов, а також порогових значень, згідно законодавства.

 Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян при-
ймаються протягом місяця з дня публікації до Житомирської міської ради за адресою: 
10014, м.Житомир, майдан ім. С.П.Корольова, 4/2, тел. (0412) 48-11-85.

ВТРАЧЕНІ ДИПЛОМ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІС-
ТА ТА ДОДАТОК ДО ДИПЛОМУ ЗА СПЕЦІАЛЬ-
НІСТЮ АРХИТЕКТУРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ТА 
ВНУТРІШНІЙ ІНТЕР'ЄР, ВИДАНІ БУДІВЕЛЬНИМ 
КОЛЕДЖОМ ЖНАЕУ У 2014Р., НА ІМ'Я БЕЗ-
КОРОВАЙНА АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА 
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНУ КАРТКУ ВОДІЯ UAD 000000 4GN 2000 
20.02.2024 Р., ВИДАНУ НА ІМ'Я РИБАЧЕНКА ВІ-
КТОРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА ВВАЖАТИ НЕДІЙ-
СНИМ

ВТРАЧЕНЕ СВІДОЦТВО СЕРІЇ АВ № 815904 КАТЕ-
ГОРІЇ А В Е ВІД 23.06.1994 Р. ВИДАНЕ НА ІМ"Я 
МАРЧЕНКА ГРИГОРІЯ МИХАЙЛОВИЧА, ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ.

8.23. Інше. Продам 

• ПРОДАЖ ТОРФОБРИКЕТУ.БРИКЕТ ВИСО-

КОЇ ЯКОСТІ, БЕЗ ПИЛУ І КРИХТИ, ВЕСЬ ОДИН 

В ОДИН, Є В МІШКАХ ПО 40 КГ ТА НАСИПОМ. 

ДОСТАВКА ПО ВСІЙ ОБЛАСТІ БЕЗКОШТОВНА. 

0982817101ІВАН,0982759571РОМАН

8.24. Інше. Куплю 

•	ДОРОГО ПРИДБАЄМО!	Радіодеталі,	плати,	

вимірювальні	прилади	СРСР.	0674781257
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• У сучасного персонального 
комп’ютера вдесятеро більше по-
тужності, ніж свого часу було по-
трібно, щоб запустити і посадити 
людину на Місяць.

• Обсягу CD-диска вистачає на 
72 хвилини звучання музики. Саме 
таку тривалість має дев’ята симфо-
нія Бетховена, на яку орієнтувалися 
творці нового продукту.

• На офіційну електронну по-
шту Білла Гейтса щодня приходять 
мільйони листів. Чи треба говорити, 
що переважна більшість з них за-
лишається без відповіді?

• Люди, що бояться комп’ютерів 
і всього, що з ними пов’язано, на-

зиваються кіберофобами.
•  П о с л у г и ,  п о в ’я з а н і 

з комп’ютерами, вважаються дуже 
прибутковим бізнесом. Принаймні 
троє з шести багачів “збили” свої 
статки на сфері IT.

• Всупереч поширеній думці 
комп’ютери найчастіше ламаються 
не від проблем в електричній мережі 
і не від шкідливих вірусів. Вони по-
винні «сказати спасибі» своїм госпо-
дарям, які проливають на клавіатуру 
чай, каву, газовану воду та інші напої.

• Інтернет і комп’ютерні ігри 
вважаються найбільш нищівною 
загрозою працездатності співробіт-
ників. Яку кількість часу працівники 

середньостатистичного американ-
ського офісу сидять у мережі, поки 
невідомо, а от за комп’ютерними 
іграми вони проводять близько пів 
мільярда годин на рік.

• Перші персональні комп’ютери 
мали дуже обмежений обсяг 
пам’яті – всього близько 16 кілобайт.

• Комп’ютерник – таки не жіноча 
професія. У найбільшій світовій IT-
корпорації – Microsoft – працюють 
75% чоловіків і лише 25% жінок.

• Перший матричний принтер 
був розроблений у 1964 році. Він ви-
користовувався в годиниках марки 
«Сейко» для постійної роздруківки 
точного часу.

Гороскоп на тиждень 17 - 23 лютого

ОВЕН
Зав̀яжуться знайом-

ства, які згодом впли-
нуть на професійну діяльність. 
Поговоріть з коханим про май-
бутнє.

ТЕЛЕЦЬ
Вирішите пробле-

му, над якою досить 
довго думали. Присвятіть тиж-
день плануванню і завершенню 
поточних справ.

БЛИЗНЮКИ
Отримаєте фінан-

сову нагороду – купіть 
собі омріяний вартісний пода-
рунок. Не забувайте про відпо-
чинок і спорт.

РАК
Будьте уважні з циф-

рами – перевіряйте все 
ретельно. Вихідні проведіть 
вдома, переглядаючи фільм чи 
прибираючи.

ЛЕВ
Поставте акцент на 

роботі – зірки сприяти-
муть цьому. У другій половині 
тижня чудовий час для зміни 
іміджу і покупок.

ДІВА
Ваш гарний настрій 

допоможе багато чого 
досягнути у роботі. Дослухай-
теся до коханої людини, і буде 
вам удача.

ТЕРЕЗИ
Загалом тиждень 

буде вдалим. Не дозво-
ляйте рідним втручати-

ся у ваші відносини з другою 
половинкою.

СКОРПІОН
Присвятіть якомога 

більше часу коханій 
людині. Можливе під-

вищення на роботі, але проявіть 
активність.

СТРІЛЕЦЬ
Сприятливий пе-

ріод для вартісних по-
купок. Особливу увагу зверніть 
на здоров̀я, відпочиньте на ви-
хідних.

КОЗЕРІГ
Підготуйтеся багато 

працювати. Чекайте на 
сюрпризи в особистому житті. 
Можливе нове джерело доходу.

ВОДОЛІЙ
Тиждень сприят-

ливий для робочих 
поїздок і переговорів. Зробіть 
генеральне прибирання в оселі, 
викиньте зайве.

РИБИ
Відмовтеся від гло-

бальних планів. У кінці тижня 
чекайте на грошове надходжен-
ня. Займіться спортом.

Цікаві факти про комп'ютери

Прийшов 2021 рік, 
а значить, час по-
тихеньку придивля-
тися до нових речей 
і оновлювати свій 
гардероб.

У фокус потрапили: сукні 
з відкритою спиною, розслабле-
ні костюми та туніки, мікросум-
ки, спідниці з пір'ям, сексуальні 
бра, туфлі з відкритою п'ятою, 
широкі джинси й топи, що на-
гадують рибальську сітку, – пише 
«Vogue.ua».

Сукні з відкритою спиною
У 2021 році модний приціл 

плавно перемістився з деколь-
те на спину. Тепер наймодніші 
сукні прикрашені чуттєвими 
і спокусливими вирізами. Ди-
зайнери пропонують вибирати 
у 2021 році жіночні однотонні 
сукні з відкритою спиною.

Розслаблений  
брючний костюм

2020 рік вніс свої корективи 
у повсякденний дрес-код. Тепер 
на зміну строгим діловим кос-
тюмам прийшли розслаблені 
і невимушені брючні двійки.

Безтурботні туніки
Довгі туніки, які безтурботно 

струмують уздовж тіла, – пере-
важаючий силует 2021 року, що 
зустрічається у багатьох колекці-
ях. Причому цієї весни бренди 
пропонують надягати їх у парі 
з брюками розслабленого крою.

Мікросумки
За прикладом Симона Порта 

Жакмюса, який увів тренд на 
мікросумки і завоював серця 
streetstyle-зірок і знаменитостей, 
інші бренди також представили 
свої варіації мініаксесуарів. Так, 
з'явилася ціла серія крихітних 
сумок – від варіантів через плече, 
що нагадує прикраси, до мініа-
тюрних аксесуарів у класичному 
стилі модного Дому.

Спідниці з пір'ям
У новому 2021 році, крім 

зухвалих мініспідниць, будуть 
у тренді моделі з пір'ям. Гла-
мурний тренд на феєричне, епа-

тажне й романтичне пір'я знову 
повернувся, а значить, у новому 
році буде більше приводів вби-
ратися і виходити в світ.

Бра
Браллети – найпопулярніша 

річ у колекціях брендів і головне 
придбання 2021 року. Їх можна 
носити як соло, так і скомбіну-
вати з брючним костюмом. Для 
дівчат, які не бояться експери-
ментів, дизайнери пропонують 
надягати бра поверх суконь, то-
пів і блуз.

Туфлі-слінгбеки
Туфлі з відкритою п'ятою, 

іменовані в модному товаристві 
як туфлі-слінгбеки, – не новий 
тренд, проте у 2021 році багато 
дизайнерів вирішили зверну-
тися саме до нього у своїх ко-
лекціях.

Широкі джинси
Не можна заперечувати 

зручність джоггерів, проте 
у 2021 році дизайнери пропо-
нують відкласти спортивні шта-
ни і придивитися до джинсів 
широкого крою.

Топ-сітка
Сукні-сітки вже кілька 

сезонів поспіль з'являються 
в колекціях дизайнерів. Тепер 
же бренди вирішили піти далі 
і представили топи з рибаль-
ської сітки.

9 наймодніших  
речей 2021 року
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Житомирський академічний обласний театр ляльок

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

 

ФАТАЛЬНА ЗУСТРІЧ
Жанр: трилер

Після однієї палкої ночі життя 
успішного спортивного агента Дер-
рика починає летіти під три чорти. 
Деррик дізнається, що загадкова 
незнайомка – поліцейська, а його 
самого тепер вплутано в небез-
печне розслідування. Намагаю-
чись зрозуміти, що до чого, він усе 
глибше потрапляє в її пастку, ри-
зикуючи своєю родиною, кар’єрою 
і навіть життям.

ЗАХИСНИК
Жанр: трилер, бойовик
Джим був найкращим професійним 

снайпером, але тепер він залишив ві-
йну в минулому і веде відокремлене 
мирне життя. Спокою приходить кінець, 
коли перед ветераном постає вибір: 
заступитися за беззахисного хлопчика, 
який випадково став свідком злочинів 
могутнього наркокартелю чи іти сво-
єю дорогою? На рішення є лише кілька 
секунд… І з цього моменту Джиму до-
ведеться самотужки протистояти кіле-
рам, використовуючи весь свій досвід 
та майстерність

ПЕРСПЕКТИВНА ДІВЧИНА
Жанр: трилер, комедія, драма

Кассандра Томас (Кері Малліган), для 
усіх друзів просто Кейсі, мила та добра 
дівчина. Вона дуже кмітлива і була однією 
з найрозумніших та найобдарованіших 
у своєму престижному університеті. Так 
тривало, допоки з її подругою не сталася 
біда. Відтоді Кейсі веде подвійне життя. 
Вона вже не студентка. Вдень дівчина 
бариста – вона така ж ніжна та чарівна, 
як і раніше. Проте щовечора Кейсі йде у 
бар чи клуб. Кожен чоловік, якому вона 
потрапляє на очі має лише один намір. І 
Кейсі навчилася користуватися поведін-
кою чоловіків у своїх інтересах.

ДРІБНИЦІ
Жанр: трилер
Молодий талановитий детектив із Лос-

Анджелеса Бакстер (Рамі Малек) має ви-
крити серійного вбивцю. Бажання зробити 
це в нього – через край. А от досвіду на 
таку складну справу дещо не вистачає. Він 
вирішує об’єднати зусилля із досвідченим 
Діком (Дензел Вашингтон) – заступником 
шерифа та депутатом округа Кен, що у Ка-
ліфорнії. Те, як чоловік помічає найменші 
дрібниці, вражає. Проте працювати разом 
не так легко, як це може видаватися ззовні. 
Діку постійно потрібно думати не лише про 
справу, а й про те, щоб таємниці з його 
минулого не заважали його сьогоденню.

(0412) 47-27-47,  (097) 447-27-47        kinoukraina.zt.ua

"Фарбований лис"
20.02  об 11.00 та 13.00

"Казка мандрівного лялькаря"
21.02 о 12.00 та 14.00


