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У Житомирі пройшов мітинг
пенсіонерів силових структур з
вимогами перерахувати пенсії с. 10
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правда, яку від нас
приховують
с. 12-13
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У Житомирі за два дні провакцинували
майже дві тисячі містян
Марія Кравчук

У вихідні дні 12–13 липня у
Житомирі у ЗОШ № 6 відбулась масова вакцинація проти
COVID-19.
На сайті міської ради повідомляють,
що за два дні роботи центру вакцинації
щеплення від COVID-19 отримали 1912
осіб. 1572 житомирянина отримали першу
дозу вакцини CoronaVac, 340 – ревакцинацію AstraZeneca.
«Ковід на часі не у гострій фазі, проте
не варто сподіватися, що він відступив.
Ніхто не хоче повернення до "червоної"
зони, і тільки масовою вакцинацією можна запобігти цьому. Ще раз дякую всім,
хто долучився до вакцинальної кампанії.
Вакцинація – єдиний ефективний спосіб
захистити себе від коронавірусної хво-

роби», – говорить міський голова Сергій
Сухомлин.
На вихідних у центрі вакцинації
працювало 10 медичних бригад – по
п’ять груп на зміну. Тим, хто отримував першу дозу, щеплення проводили
вакциною CoronaVac, ревакцинація
проводилась препаратом АstraZeneca.
Заступниця міського голови Марія Місюрова зауважує: якщо порівнювати кількість вакцинованих і кількість населення,
то Житомир за ці вихідні обійшов таких
гігантів, як Львів та Одеса. «Центр вакцинації працюватиме щосуботи та щонеділі
на базі спортивної зали ЗОШ № 6», – цитує
пресслужба міської ради Марію Місюрову.
Прийти на вакцинацію можуть усі
повнолітні особи незалежно від наявності декларації із сімейним лікарем. Із
собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. Центр вакцинації буде
працювати щосуботи та щонеділі з 8:00
до 20:00 на базі спортивної зали ЗОШ №
6 м. Житомира.

У літературному музеї
почав роботу Клуб
любителів Житомира
Руслан Мороз

У Житомирському обласному літературному музеї
відбулося перше засідання
Клубу любителів Житомира. На зустрічі говорили про
творчість відомого художника
Юрія Бірюкова.
Перше засідання відбулося 9 червня
2021 року. Як і анонсувалося заздалегідь,
воно було присвячене творчості талановитого житомирського художника Юрія
Івановича Бірюкова (1940-2011).
Перед початком засідання до уваги гостей була представлена невелика виставка
деяких сувенірних робіт Юрія Бірюкова (з
колекції Богдана Ващенка): поштові конверти, значки, сірникові коробки, ювілейні медалі, буклети, етикетки, сувенірні пляшки.
Про життя і творчість художника, про
його багату творчу спадщину розповіли
учасники зустрічі: організатор Клубу
любителів Житомира Богдан Ващенко,
журналіст Сергій Бовкун, громадський
діяч і друг художника Євгеній Тіміряєв,
співробітниця літературного музею Надія
Маслова.
«Велика заслуга Юрія Бірюкова – це
творчість у рекламній та сувенірній сфері,
– розповів Євгеній Тіміряєв. – Він створив

безліч цікавих ескізів, які стали основою
сувенірної продукції Житомира за радянських часів. Дуже багато він зробив
до 1100-річчя Житомира. Зокрема став
автором тодішнього герба міста та малої
ювілейної медалі. За його ескізами було
випущено більше 80 різних значків, присвячених Житомиру та іншим містам. Він
створив 28 малюнків – пам'яток Житомира
для сувенірного набору сірників, випущених до ювілею. А ще були сувенірні
конверти, буклети і плакати... Крім цього,
художник плідно співпрацював з житомир-

ськими заводами. За його ескізами було
випущено близько 30 різних етикеток до
продукції Житомирського лікеро-горілчаного заводу, сувенірні коробки цукерок для
"Житомирських ласощів", понад 120 різних
упаковок продукції заводу "Ліктрави"».

У подальшому засідання
Клубу любителів Житомира
планують проводити щосереди о 16:00.

Коротко про головне
• Набув чинності закон про облік трудової діяльності в електронній формі.
Закон робить паперові трудові книжки необов'язковими, і діяти вони будуть лише 5 років.
• УЄФА заборонив лозунг «Героям
слава!» на формі збірної України,
назвавши його мілітаристським.
• Росія не дотримуватиметься домовленостей щодо «Північного потоку-2»
– МЗС.
• Байден почав європейський візит
з попередження для Росії: сказав,
що ті зіштовхнуться із серйозними й
значними наслідками, якщо займатимуться шкідливою діяльністю.
• США пожертвують іншим країнам
500 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.
• ЦВК зареєструвала спортсмена Василя
Вірастюка народним депутатом.
• Україна вивела свій контингент у
складі місії НАТО в Афганістані.
• МОЗ пропонуватиме продовжити
карантин на літо, попри відступ пандемії.
• Вся Україна перейшла в «зелену»
зону карантину.
• Франція відкрила кордони для туристів з усього світу.
• У Харкові чоловік кинув гранату в
натовп – постраждало троє людей.
• СБУ провела обшуки у засновників
громадської організації «Партія Шарія».
• Кабмін планує ввести новий податок
на землю.
• Нацбанк випустив монету на честь
оперного співака та героя АТО Василя
Сліпака.
• США та Німеччина обговорюють
можливість відшкодування Україні
втрат через «Північний потік-2».
• Кабмін пом'якшив умови в'їзду до
України для іноземців.
• Байден запросив Зеленського цього
літа відвідати Білий дім.
• КНУ Шевченка позбавив Лукашенка
звання почесного доктора.
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Житомиряни проти «ЮПIДЖI» – суд у м. Рівному
порадив звертатися в суд загальної юрисдикції
Руслан Мороз

Скандалом завершився
9 червня 2021 року судовий
розгляд за позовом до ТОВ
«ЮПІДЖІ».
Північно-західний апеляційний господарський суд у м. Рівному 9 червня 2021 року
виніс постанову, яка спричинила суперечку
в залі судових засідань.
Представники громадськості разом із
жителями району навколо АЗС «ЮПІДЖІ»,
що за адресою: м. Житомир, проспект Незалежності, 29, після оголошення рішення
стали вимагати від суду пояснень, з яких
міркувань колегія суддів дійшла саме такого
висновку.
До речі, це прямий обов’язок суду – надати обґрунтоване пояснення своєму прийнятому рішенню. Закон чітко прописує
цю норму. Так, у ч. 3 ст. 240 Господарський
процесуальний кодекс України зазначає:
«Головуючий у судовому засіданні роз’яснює
зміст рішення, порядок і строк його оскарження». Натомість головуючий відмовився
роз’яснити рішення, посилаючись на те, що
з письмового рішення все буде зрозуміло.
Нагадаємо, що 22 березня 2021 року у
Господарському суді Житомирської області було оголошено результативну частину
рішення у справі сумнозвісної АЗС «ЮПІДЖІ», яким заборонялася будь-яка діяльність з реалізації нафто- та газопродуктів
для автозаправного комплексу. У рішенні

Під час оголошення ухвали
суду в м. Рівне
суду від 22.03.2021 зазначено наступне: «Господарський суд у цій справі дійшов висновку,
що об'єкт є самочинним будівництвом в розумінні ст. 376 ч. 1 ЦК України».
Однак Північно-західний апеляційний
господарський суд у м. Рівному у постанові
від 9 червня 2021 року у справі № 906/3/21
виніс інше рішення за позовом громадської організації «Громадська оборона» до

товариства з обмеженою відповідальністю
«ЮПІДЖІ» про знесення самочинного будівництва.
Під час судового засідання 09.06.2021
року колегією суддів поставлено питання
представникам сторін щодо юрисдикції
спору у цій справі.
Представники ТОВ «ЮПІДЖІ» з посиланням на правові висновки Великої Палати
Верховного Суду у постанові від 11.12.2018
у справі № 910/8122/17 зазначили, що спір
у справі, яка перебуває на розгляді, має
публічно-правовий характер, а отже, повинен вирішуватися як адміністративне, а
не господарське судочинство.
Представник громадської організації
«Громадська оборона» заперечив вищезазначену позицію представників відповідача. В обґрунтування власної позиції
він зазначив, що спір у цій справі повинен
вирішуватися в порядку господарського судочинства, оскільки позов поданий громадською організацією «Громадська оборона»
в інтересах членів громадської організації
та жителів територіальної громади міста
Житомира та спрямований на захист прав
останніх в галузі захисту навколишнього
середовища, які були, на його думку, порушені відповідачем.
Під час розгляду справи суд апеляційної інстанції зазначив, що судом першої
інстанції помилково розглянуто в порядку
господарського судочинства справу, віднесену до суду цивільної юрисдикції. Суд апеляційної інстанції у своєму рішенні також
вважає, що рішення Господарського суду
Житомирської області від 22.03.2021 року
у справі № 906/3/21 необхідно скасувати, а

провадження у справі № 906/3/21 закрити.
Водночас наголошено на праві позивача
протягом десяти днів із дня отримання
цієї постанови звернутися до суду із заявою
про направлення справи за встановленою
юрисдикцією.
Так, у п. 3 ухва ли с уду за значено:
«Роз’яснити громадській організації "Громадська оборона" про її право протягом десяти
днів із дня отримання нею цієї постанови
звернутися до Північно-західного апеляційного
господарського суду із заявою про направлення
справи до суду загальної юрисдикції в порядку
цивільного судочинства».
Таким чином, судова тяжба між жителями району і АЗС «ЮПІДЖІ» за адресою:
м. Житомир, проспект Незалежності, 29
продовжується. Також варто нагадати,
що Житомирська міська влада повністю
відсторонилася від процесу відстоювання
інтересів громади. Ба більше, юридичний
департамент міської ради кілька разів не
зміг самостійно подати позов до суду через численні юридичні та процесуальні
помилкм з вини саме працівників міської
ради.
Зі слів представників жителів району
АЗС, суд невірно інтерпретував мету подання позову, хоч у позовній заяві про це було
зазначено, а саме: ГО «Громадська оборона»
подала позов в інтересах ГО та членів ГО,
виконуючи мету і завдання, які зазначені
в Статуті ГО.
Зараз представники громади готують заяву для передачі справи до суду
загальної юрисдикції для забезпечення
позову та одночасно буде подано касаційну скаргу.

У Житомирі реконструюють ще один сквер:
думка житомирян
Марія Кравчук

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
оголосило тендер на
реконструкцію скверу
біля пам'ятника жертвам Голодомору.
Підтверджуюча інформація
оприлюднена на порталі публічних закупівель «ProZorro». Вказана
в документації вартість закупівлі – 4 млн 872 тис. грн. Джерело
фінансування – місцевий бюджет.
За умовами технічного завдання, переможець тендеру має провести роботи із зовнішнього електроосвітлення, водопостачання,
замінити бортовий камінь, частину
ґрунтових доріжок вкрити асфальтом, встановити дитячий майданчик та посадити нові дерева.
Планується, що вказані роботи
мають бути завершені до 1 грудня
2021 року.

Житомиряни в коментарях
різко висловлюються стосовно
такої ідеї. Одні хвилюються, що
під час облаштування може повторитись історія з Новим бульваром
і частину дерев спиляють, інші
– не розуміють концепцію і для
чого на місці скорботи дитячий
майданчик.
«Пусть будет так, как есть», –
написала Наталья Щеглова.
«Зачем новые деревья? Что,
старых мало? Или сначала срубим,
потом посадим и будем ждать, ког-

да же вырастут?» – запитує Irina
Kozhar.
«Супер-ідея! Там дуже багато
матусь з діточками завжди гуляють», – коментує Таня Охримчук.
«Дуже шкода старих лип, що
ростуть у сквері і які, за сучасною
(дурнуватою) модою нинішніх міськвпорядників, звичайно ж, зріжуть.
Як на мене, робити дитячий майданчик біля меморіалу скорботи – моветон. Дитячих майданчиків поряд у
дворах у радіусі 300 м є, як мінімум,
чотири. А от такі чудові дерева, на-

віть якщо їх зараз посадити і все
складеться, ростимуть років 30-50.
Також незрозуміло, навіщо вкидати
такі "дурні гроші", які до того ж є
грішми платників податків. На мою
думку, достатньо було б у скверику
додати лавок, поробити всі доріжки
і поставити більше сміттєвих урн.
На цьому пропонував би місцевій владі схаменутися і витратити кошти
на більш нагальні потреби. Наприклад, на ремонт доріг», – поділився
власними міркуваннями Сергій
Супруненко.
«Немає слів... Знову якийсь дурнуватий проєкт і порізані дерева?
А коли вже тротуари по місту будуть?» – цікавиться Anna Goltanna.
«То скорбота чи розважальний
майданчик?» – уточнює Майя Орел.
«Їм точно нема що робити. Розмітку зробіть на ями. Київська,

яку недавно робили, вже як пральна
дошка. Тільки дивляться, де пирнути», – прокоментував Василь
Сорохтей.
«Боже! І сюди дістались! Гаплик
скверу», – пише житомирянка
Anastasiya Nesterova.
«Очередное отмывание денег!» –
зазначила Irina Hodakovskaja
«А давайте ще на кладовищі
Дружба дискотеку зробимо», – запропонував Володя Ткачев.
«И караоке туда с шашлыками.
Совсем ку-ку», – пише Наталия
Сапожник.
«Зараз встановлять убогий
пластиковий майданчик за 5 лямів,
навіщо він взагалі там?» – зауважив
Олексій Нестеров.
«А что, батут за 300 000 грн не
поставят?» – запитав Анатолий
Булат.
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Продовжується судовий розгляд справи
про вбивство Даринки Макарчук –
питань все більше і більше, а відповіді – жодної!
Руслан Мороз

У Коростенському міськрайонному суді Житомирської
області 10 червня 2021 року відбулося чергове засідання суду
у справі Даринки Макарчук.
Нагадуємо, що у травні 2019 року Житомирщину сколихнуло повідомлення, що
в одному із сіл Овруцького району батьки
вбили 5-річну дитину, а її тіло спалили у
печі. Під час перевірки мати намагалась
видати сина за зниклу дочку, надягнувши
на нього дівчачі речі. Тоді про це на своїй
сторінці у Facebook повідомив тодішній
начальник Головного управління Національної поліції в Житомирській області
Вячеслав Печененко.
«Нині справа щодо її біологічних батьків
перебуває у Коростенському міськрайонному
суді на стадії дослідження судом письмових
доказів. Обвинувачений Макарчук перебуває зараз у слідчому ізоляторі під вартою.
Стосовно матері судом змінено запобіжний
захід на цілодобовий домашній арешт. Щодо
активістів, то така оцінка дії активістів
досліджувалася в межах розслідування самого
кримінального провадження щодо дитинки і
жодних ознак вчинення ними кримінальних
діянь не було встановлено, рішення про повернення (дівчинки біологічним батькам)
приймалося судом», – прокоментував заступник керівника Житомирської обласної
прокуратури Сергій Зубак 30 грудня 2020
року під час брифінгу у Житомирській обласній прокуратурі.
Нині розгляд справи продовжується.
Потерпілими у справі визнано брата матері
дитини і управління праці та соціального
захисту населення Овруцької райдержадміністрації. Обвинувачених двоє: батько
– Павло Макарчук, який перебуває під вартою, і мати – Олена Клусенко, якій обрано
запобіжний захід у вигляді домашнього
арешту.
Звісно, остаточне рішення буде приймати суд, але ще на початку розгляду
справи наше видання вже повідомляло
про величезні нестиковки слідства. Так,
на відкритому судовому засіданні 1 грудня
2020 року у Коростенському міськрайонному суді Житомирської області обидва
адвокати заявили, що не уявляють, як
представники обвинувачення збираються
доводити провину підсудних. Так, батько
потерпілої Даринки визнав свою провину
у шахрайстві з грошима, які виділялися
на дітей. Батьки разом пиячили та вели
аморальний спосіб життя. Це дуже велика провина насамперед перед їхніми
власними дітьми.
Управління праці та соціального захисту населення Овруцької райдержадміністрації подало позов про повернення
більш ніж 40 тисяч гривень, які батьки
отримали у вигляді соціальної допомоги
на дитину, коли, за даними слідства, її вже
не було.
Але зі звинуваченням у вбивстві вийшов

казус. За словами одного з адвокатів, який
прокоментував справу на минулорічному
засіданні суду, виявляється, що експертиза
визнала кістку, яку було оголошено рештками Даринки Макарчук, спочатку такою,
що взагалі не належить людині, а потім все
ж за допомогою ДНК-експертизи фахівці
дійшли висновку, що кістка належить особі
чоловічої статі, значно старшій за віком,
ніж маленька дівчинка. Тут вже питання
до фаховості наших експертів: якщо чоловіча кістка, за думкою експертів, схожа
за ДНК-профілем на тваринну, то про
яку експертизу взагалі можна говорити?
Також, за словами адвокатів, грубу, в якій
нібито було спалено рештки дитини, поліція знищила. На думку адвокатів, це було
зроблено навмисно з метою недопущення
повторної експертизи. Адвокати говорять
про відверту фальсифікацію справи з метою виправдати себе (поліцію та органи
влади, – авт.) у власній безпорадності у
цій справі.
На засіданні 10 червня суд продовжував досліджувати письмові докази, надані
слідством. Ми розуміємо, що завдання
журналістики надавати інформацію про
події як вони є, тобто без зайвого емоційного навантаження. Але неможливо описати
емоції присутніх, коли суддя зачитувала
висновки експертів. Спочатку житомирські
експерти визнають знайдені зуби, що, ймовірно, можуть належати дитині 4-6 років,
а потім київські експерти, досліджуючи
ДНК, доходять висновку, що зуби належать літньому чоловікові. І це додається
як докази до суду! Питання риторичне: де
логіка слідства?
За минулий час в обвинувачених змінилися адвокати. І знову вже нові захисники
говорять про певні маніпуляції з доказами.
Але самі адвокати ще не мали можливості

виступити в суді, тому поки що утримуються від детальних коментарів.
На сьогодні у суді тільки закінчується
дослідження письмових доказів, наступного разу будуть досліджуватися відео, і
тільки потім слово буде надано адвокатам
обвинувачених.
На наше прохання до прокурорки
прокоментувати невідповідність висновків експертів по нібито решткам вбитої
дитини, прокурорка групи прокурорів по
справі тільки сказала, що потрібно було
уважніше слухати.

Варто додати, що під час судового засідання батько дитини постійно говорив
про те, що він взяв вину на себе тільки
тому, що його було жорстоко побито. Так,
дійсно, на першому судовому засіданні

обвинувачений виглядав дуже сильно пошарпаним. Також він постійно нагадував,
що «скаже всю правду». Але на запитання,
яку саме правду він збирається розповісти,
відмовчувався.

Щодо матері загиблої дитини, то вона
була одягнута в куртку з капюшоном, незважаючи на досить теплу погоду. З нею
ніхто не намагався з журналістів поспілкуватися, адже вона, виходячи з зали, обсипала всіх присутніх прокльонами.
Наше видання обов’язково буде продовжувати слідкувати за судовим розглядом
цієї жахливої справи.
Але знову і знову постає питання,
на яке слідство так і не спроміглося
відповісти: де дитина? Якщо рештки
виявилися не дитячими, частина кісток взагалі, за висновками експертів,
не може бути ідентифіковано, то на
підставі яких доказів справу було передано до суду?
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Нові маршрути, поновлення і розширення старих –
у Житомирі змінять мережу громадського транспорту
Анна Сергієнко

У Житомирській
міськраді повідомили
про намір змінити
мережу громадського
транспорту.
Вже не перший рік ми пишемо
про прохання містян модернізувати систему житомирського громадського транспорту. 14 червня
на сайті Житомирської міської
ради з`явилося повідомлення про
те, що змінам – бути.
«Під час формування змін
до маршрутів було враховано
думку жителів міста та пріоритетність міського електротранспорту. Зміни до мережі
були попередньо опрацьовані
на депутатських комісіях та
будуть внесені на розгляд виконавчого комітету міської
ради», – повідомили у Житомирській міській раді.

Коротко розглянемо основні
зміни. Отож є хороша новина для
мешканців Богунії і Крошні – між
цими мікрорайонами буде пряме
транспортне сполучення. Новий
автобусний маршрут Крошня –
Богунія – Корбутівка напряму
сполучатиме Крошню і Богунію
через проспект Незалежності.
Корбутівка буде з`єднуватись
з Великою Бердичівською і бульваром за допомогою нового тролейбусного маршруту – № 15. У
міськраді зазначають, що маршрут № 15А теж функціонуватиме.
Тролейбусний маршрут № 4 з
Крошні подовжать до Польової.
Маршрут № 4А пропонують відновити.
В автобусній мережі пропонується залишити без змін
схем руху 6 маршрутів: №№ 1,
7, 8, 26, 33, 58. Змінюється схема
та кількість автобусів на таких
маршрутах: №№ 3, 4, 5, 10, 11,
14, 19, 19А, 23, 25, 27, 37, 44. Крім
того, до міської мережі планують включити маршрути №121
і №104.

Гине риба у водоймах області –
причина досі невідома
Руслан Мороз

У соціальних мережах
житомиряни продовжують
розміщувати фото загиблої
на водоймах риби, але фахівці
заперечують цей факт.
Так, один із дописувачів у фейсбуці
розмістив фото з коментарем: «На вихідних спостерігав дуже неприє мну
картину, що негативно вп ливає на
екологію водних та ґрунтових ресурсів нашого міста. Дуже неприємно це
спостерігати в зоні відпочинку (Гідропарк). Можливо, був черговий спуск
отруйних речовин у річку Тетерів, що
призвело до загибелі риби. Картина
спостерігається, починаючи від Гідропарку і майже до Тетерівки. Я вважаю,
що за це має х тос ь відповісти, має
здійснюватися прибирання приберегової території. Зараз стрімко зростає
температура, і розкладаються туші
риби, які обклеєні опаришами, все це
потрапл яє у воду, і потім наші діти
купаються в річці».
Наше видання звернулося за коментарем щодо роз’яснення цієї ситуації
до фахівців. Ми телефонували на різні
гарячі лінії. Але у відповідях на запити,
які ми отримали, зазначено: звернень
на гарячу лінію не було. Яким чином

це сталося, тобто чому наші звернення повністю проігноровані, ми будемо
розбиратися. Але сумно, що відповідні
організації замість вирішення проблеми
закривають на це очі.
Поки фахівці ігнорують відео- та фотодокази, містяни починають розробляти «теорію змови». Так, за чутками, які
останнім часом поширюються у місті,
загибель риби спричинив дощ, який із
військового полігону вимив якісь отруйні
речовини. Перевірити ці припущення
зараз неможливо, адже екологічні служби
не здійснювали відбір зразків води.

Крім того, частина фахівців зазначає, що щороку спостерігається сезонна
загибель товстолобика, який гине від
задухи під час цвітіння верби та інших
великих рослин. Знову довести це або
спростувати неможливо через відсутність
лабораторних досліджень.
Наше видання сподівається, що ця
публікація змусить відповідні служби провести хоча б якісь лабораторні
дослідження стосовно загибелі риби
у водоймах Житомирського району
і поінформувати про них громадськість.

На Житомирщині
за тиждень 204
нових випадки
COVID-19
З 9 по 15 червня в Україні було
зафіксовано 8 338 нових випадки
COVID-19. Зокрема на Житомирщині – 204.
Показник захворівших зменшується
як по Україні, так і на Житомирщині
порівняно з минулими тижнями.
9 червня показник захворівших на
COVID-19 на Житомирщині становив 16
осіб. 10 червня цифра була більшою
– 68 людей, наступного дня було виявлено 27 захворівших на COVID-19. 12
червня кількість захворівших сягнула
26 випадків, а 13 червня хворих було
34 особи. 14 червня виявили 24 випадки, 15 червня цифра спала до 9 осіб.
Нині на Житомирщині зареєстровано 1 774 летальних випадки від
COVID-19.
Пам’ятайте, що послаблення карантину – не його скасування! За
порушення норм, спрямованих на
запобігання поширенню COVID-19,
встановлено адміністративну та посилено кримінальну відповідальність!
Аби уникнути захворювання
на коронавірусну інфекцію,
обов’язково вживайте профілактичних заходів та дотримуйтеся основних правил:
– ретельно мийте та дезінфікуйте руки;
– носіть захисну маску у громадських місцях;
– уникайте великого скупчення
людей та дотримуйтеся соціальної дистанції.
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На сторожі безпеки

Більше 350 соснових
колод невідомого
походження виявлено
на території Малинської
міської громади
Злочин із незаконним
використанням лісоматеріалів виявлено завдяки злагодженим діям співробітників
Управління служби безпеки
України в області, окружної
прокуратури та поліції.
За процесуального керівництва Малинського відділу Коростенської окружної
прокуратури розслідується
кримінальне провадження за
фактом незаконної порубки,
незаконного перевезення, зберігання та збуту лісу (ч. 1 ст. 246
КК України).
Незаконне перевезення
правоохоронцями виявлено
9 червня 2021 року, у с. Горинь
Малинської міської громади
Коростенського району.
Зокрема, двоє місцевих
жителів, 1965 та 1956 років
народження, на вантажних
автомобілях УРАЛ-4320 та ЗІЛ131 перевозили 150 соснових
колод. Коли ж правоохоронці
їх зупинили неподалік приватної пилорами, водії жодних
документів про походження
деревини не надали.
Крім того, під час проведення огляду території пилорами
виявлено 209 соснових колод.
Однак власник пилорами, також не надавши жодних документів щодо підтвердження
законності походження лісоматеріалів та нічого не пояснивши, спішно залишив територію.
Виявлену деревину і транспортні засоби вилучено та
поміщено на майданчик тимчасового тримання місцевого
відділу поліції. Триває досудове
слідство, яке проводить відділ поліції № 1 Коростенського
райуправління поліції.
Примітка: відповідно до
ч. 1 ст. 62 Конституції України
особа вважається невинуватою
у вчиненні злочину і не може
бути піддана кримінальному
покаранню, доки її вину не
буде доведено в законному
порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

СЛУЖБА
БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ

Новини
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У Житомирі відзначили
Всесвітній день донора
Марія Кравчук

14 червня по всьому
світу відзначають свято
донорів, які безоплатно
жертвують свою кров
іншим людям.
Цього д н я зга дують про
важливість переливання крові,
адже ця процедура рятує життя
багатьох важких пацієнтів. Слово
«донор» з латинської означає «дарувати», адже при переливанні
пацієнтові дарують життя.
Датою свята обрано 14 червня
на честь дня народження Карла
Ландштейнера. Цей австрійський вчений перший відкрив
групи крові людини. Цього
дня варто привітати знайомих
донорів крові і подякувати їм.
Свято також можна відзначити,
пожертвувавши власну кров у
донорському центрі.
У Житомирському обласному
центрі крові відбулась інтерактивна онлайн-конференція на
тему: «Обговорення стану донорства крові та її компонентів
в Житомирській області в період річної пандемії COVID-19 та

популяризація корпоративного
донорства крові».
Під час заходу наголосили на
важливості здачі крові в умовах
карантину, оскільки специфічна
плазма для лікування хворих на
COVID-19, яка має антитіла проти вірусу, має вагоме значення
для порятунку людей.
З метою розповісти дітлахам про важливість здачі крові
та допомоги іншим Пластовий
молодіжний центр Житомирської міської ради на території
обласного центру крові організував своєрідну майстерню, в якій
показали систему кровообігу в
організмі людини. До свята долучились і школярі, які створили
виставку тематичних малюнків.
Цього дня здати кров до
центру прийшли близько 100
донорів.
На теренах області упродовж
року здійснено 9631 донацію крові та її компонентів, у закладах
охорони здоров’я проведено
11593 гемотрансфузії компонентів, в тому числі:
- реанімаційні відділення використали 39,9% еритроцитів та
60,7% плазми;
- терапевтичні відділення –
65,1% тромбоцитів, 31,6% еритроцитів та плазми;

- акушерсько-гінекологічні
відділення – 28,5% тромбоцитів
та 7,8% еритроцитів.
Пацієнти всіх лікарень сподіваються на активність громадськості у розвитку добровільного
безоплатного донорства крові та
її компонентів на Житомирщині.
Корпоративне донорство, волонтери громадських організацій, а
також молодь можуть зробити
важливий внесок у розвиток
донорства, здаючи кров та спонукаючи інших молодих людей
стати донорами. Добровільне
донорство крові та її компонен-

тів дозволяє щорічно рятувати
мільйони людських життів.
«Вис лов лює мо подяк у
людям, які добровільно і безоп латно здають свою кров,
необхідну для порятунку людських життів, і підвищує мо
обізнаність про необхідність
регулярного донорства крові
для забезпечення якості, безпеки та на явності крові та
продуктів крові для потребуючих її пацієнтів», – зазначають
у Житомирському обласному
центрі крові.

Тепер житомиряни зможуть отримати
свідоцтво про народження малюка на Укрпошті
Марія Кравчук

єМалятко – це 9 послуг за
однією заявою для новонароджених дітей. Серед
основних – реєстрація
дитини, оформлення допомоги при народженні,
допомоги на дітей із багатодітних родин тощо.
Отримання послуг за однією заявою позбавляє
громадян відвідування
11 установ, заповнення 37
документів, витрати 30
годин на ці відвідини та
оформлення.

Замовити доставку
свідоцтва про народження відтепер можна
Укрпоштою.
Послуга доступна для всіх
батьків новонароджених, які
отримують послугу єМалятко. Це зру чно та допомагає
уникнути зайвих соціальних
контактів.
За рік існування сервісу єМалятко вже понад 125 тисяч українців подали заявки. 83% батьків
реєструють народження дитини
саме через єМалятко. Отримати
свідоцтво про народження можна
взагалі без відвідування жодних
установ, а у поштовому відділенні
або ж кур’єром додому. Вартість 46
і 66 грн – відповідно. Оплата готівкою здійснюється при отриманні
замовлення. Терміни доставки – до
2-х днів у межах області та до 3-х
днів у межах України з моменту
оформлення свідоцтва у відділі
ДРАЦС.

У Міністерстві цифрової
трансформації розповідають, що
це нововведення – перша в країні
доставка державних документів.
«Ціль Мінцифри – комфорт
та безпека кожного українця з
перших хвилин життя. У жовтні минулого року ми запустили
комплексну послугу єМалятко,
і нею скористалися понад 125
тисяч українців. Сьогодні разом
з партнерами запускаємо першу
в історії України доставку державних документів і робимо послуги для батьків ще зручнішими.

Відтепер не потрібно стояти в
чергах, ходити по держустановах,
кур’єр доставить свідоцтво про
народження одразу до дверей», –
йдеться у повідомленні.
Крім того, Мінцифри запускає послугу єМалятко і для
жителів тимчасово окупованих
територій. Відтепер у єМалятко
можна отримати українське свідоцтво про народження, якщо
дитина народилася у Криму або
в тимчасово окупованих районах
Донецької та Луганської областей.

«Укрпошта вже тривалий час
співпрацює з Міністерством цифрової трансформації в межах розширення послуг на порталі Дія. Мета
нашого партнерства – спростити
доступ українців до державних послуг, особливо в невеликих населених
пунктах, де інші організації, крім
Укрпошти, не присутні. Тепер
молоді батьки можуть подати заявку на реєстрацію дитини за кілька
хвилин просто вдома, а за кілька днів
отримати оригінал з доставкою
до дверей. Це зручно, швидко і безпечно», – зазначають в Укрпошті.
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Споживачу

Як захистити здоров’я та свої права
Щороку з настанням
довгоочікуваних спекотних літніх днів країною
прокочується хвиля
харчових отруєнь.
І не останню роль в цьому відіграють роздрібні продавці продуктів харчування, які інколи допускають продаж простроченої чи
неналежної продукції, порушення
умов зберігання, реалізацію товару без належної інформації та ін.
Щоб уникнути неприємних
наслідків, ЦГЗ підготував для вас
кілька рекомендацій, що допоможуть зберегти здоров’я та відстояти свої права, коли мова йде про
відносини з продавцями харчових
продуктів. Також ми попросили
відповісти на найрозповсюдженіші запитання виконавчого директора Спілки споживачів України
Максима Несміянова.

Звертайте увагу на умови
зберігання товару
Харчові продукти, особливо
ті, що не призначені для довготривалого зберігання, швидко
псуються. Наприклад, пастеризоване і кип'ячене молоко, вершки
при температурі +4 +8 ° С можна
зберігати до трьох діб і трохи довше при температурі від 0 до +6 °
С. Термін зберігання свіжого м'яса
в холодильнику при температурі
+ 5 ° + 7 ° – максимум 10 годин,
а при 0 ° + 5 ° – не більше доби.
Для фаршу та рубленого м'яса цей

Товар неналежної якості

термін ще коротший. Отже, ви
впевнені, що продукт зберігався
в умовах та в термін, що вимагається? Перевірте!
Дата закінчення терміну реалізації товару
Уважно дивіться на дату закінчення терміну реалізації товару.
Якщо він закінчився, критично
підвищується ризик харчового
отруєння з причини зростання
в продукті популяції бактерій, в
тому числі хвороботворних.
Відповідно до Закону України
«Про захист прав споживачів»,
продаж товарів, у яких закінчився
термін придатності, заборонено.
Якщо такий товар було продано
попри вимоги закону, продавець
зобов'язаний повернути вам гроші
за прострочений товар.
Експерт із захисту прав споживачів Максим Несміянов додав, що відмовити в поверненні
або обміні простроченого товару
вам не мають права. «А якщо все
ж спробують, завжди можна звернутися зі скаргою в Держспоживслужбу, надавши як доказ чек і фото
товару», – додав експерт.

Згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»
покупець може обміняти тільки
непродовольчий товар належної
якості на аналогічний у відповідного продавця.
Однак споживач на підставі неналежної якості придбаних продуктів має на вибір 2 варіанти дій:
повернення товару та його заміну
на якісний товар або отримання
сплачених за товар грошей. Зазначені права на повернення товару
передбачені ч. 8 ст. 8 Закону про
захист прав споживачів.
Максим Несміянов звернув увагу на те, що повернути неякісний
товар можна, навіть якщо ви розкрили упаковку. «Якщо ви виявили
прострочення за маркуванням або
цвіль на товарі, або неприємний
запах, просто приходьте з чеком в
супермаркет, і вам повернуть гроші.
На це спокійно повинні реагувати.
Навіть якщо ви відкрили банку і
відчули неприємний запах або половину продукту вже з'їли, а потім
помітили, що з ним щось не так – ви
також можете повернути товар.
Рибу зварили, а риба смердюча. Береш пакет з рибою і приносиш їм!»
– розповів виконавчий директор
Спілки споживачів України.

Обов'язково перевіряйте та
зберігайте чеки
Повернути товар можна за
наявності чека протягом 14 днів
з дня покупки. Щоправда, деякі продавці можуть самостійно

встановлювати більш тривалі
терміни.
Керівник Спілки споживачів
України також звертає увагу, що
покупцеві не завжди зобов'язані
видати фіскальний чек. «Це також
може бути товарний чек, накладна,
квитанція тощо, – розповів Максим
Несміянов. – Але будьте уважні –
іноді продавці видають не справжні
чеки, а, так би мовити, "навчальні"».

Якщо відмовляються
повертати гроші
Фахівець з питань захисту прав
споживачів рекомендує не зволікати та викликати поліцію у разі,
якщо продавець відмовляє вам у поверненні грошей або обміні товару.
«Якщо вони відмовляються
повертати гроші – викликаєте
поліцію, щоб відбулась фіксація
цього моменту, згідно зі ст. 227 КК
"Випуск або реалізація недоброякісної продукції", де вказано про
штрафи. Але простіше зробити
дзвінок на гарячу лінію мережі,
викликати адміністратора і розповісти про проблему», – додав він.
Якщо питання не вирішилося,
то звертайтеся до контролюючого
органу. «Пишіть скаргу, паралельно
просіть перевірити весь магазин
на порушення санітарних норм. Ці
контролюючі органи все одно зроблять припис на повернення грошей
вам», – рекомендує Максим.

Чи можна брати товар в руки

Брати товар в руки в магазинах
покупці можуть безперешкодно,

тому що, згідно зі статтею 700 ЦК
України, до укладення договору
купівлі-продажу покупець може
оглянути товар, настояти на перевірці властивостей товару або
презентації використання товару
в його присутності. Але тільки в
тому разі, якщо сам товар не виключає таку можливість і це не
суперечить правилам роздрібної
торгівлі.
Як правило, в супермаркетах
товари перебувають в межах доступності для покупця, і ви можете
вивчити його склад і всю інформацію, представлену на упаковці.
Але в деяких невеликих магазинах
товари розташовані на вітрині або
полицях, і продавці іноді обмежують доступ покупця до продуктів, заявляючи, що товар в руки не
дають. Це є порушенням ваших
прав, і ви маєте право наполягати
на поданні вам товару.

Отже, що варто робити, щоб не
нашкодити здоров'ю, гаманцю
та відстояти свої права?
По-перше, варто бути уважним і досконало вивчити товар
та всю інформацію на етикетці
ще перед придбанням. Якщо
ж прикрість все ж сталась і ви
придбали товар прострочений
або неякісний, пам’ятайте, що
це не ваша вина, а порушення
ваших прав з боку продавця
продукції. Тож відстоюйте свої
права!
Підготовлено Наталею Усенко,
ЦГЗ МОЗ України

Відновне правосуддя на Житомирщині: перші підсумки
Вже більше року на
Житомирщині реалізується проєкт «Програма
відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні
кримінального правопорушення».
Як реалізується проєкт на Житомирщині? Скільки неповнолітніх
взяло участь у програмі? Як адвокати-медіатори допомагають сторонам
дійти згоди? З якими викликами
зіштовхнулись учасники проєкту?
Ці та інші питання обговорили
11 червня під час круглого столу на
тему: «Реалізація проєкту "Програма відновлення для неповнолітніх,
які є підозрюваними у вчиненні
кримінального правопорушення"
на Житомирщині. Результати.
Виклики. Перспективи». У заході взяли участь представники
Регіонального центру з надання
безоплатної вторинної правової
допомоги у Житомирській області, Житомирської обласної прокуратури та окружних прокуратур
регіону, управління превентивної
діяльності Головного управління

Нацполіції в Житомирській області, філії Центру пробації в області, управління департаменту
культури, молоді та спорту Житомирської ОДА, Житомирського
міського центру соціальних служб,
а також адвокат-медіатор.
Реалізація проєкту «Програма
відновлення для неповнолітніх, які
є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення» – це важливий крок до застосування кращих
європейських практик в Україні.
Для неповнолітніх це не лише шанс
звільнитись від кримінальної відповідальності, а й відшкодувати
потерпілому збитки, зробити
правильні висновки, – наголосив
директор Регіонального центру з

надання безоплатної вторинної
правової допомоги у Житомирській області Олександр Гербеда.
За рік роботи програми на
Житомирщині погодились взяти
участь у проєкті 12 підлітків. З позитивним результатом відбулось
10 медіацій.
На жаль, у 2 випадках медіаційна угода не була підписана, адже
неповнолітні не відшкодували шкоду потерпілим. Нагадаємо, що це
одна з умов, за яких застосовується
програма, – розповіла заступниця
директора Регіонального центру
з надання БВПД у Житомирській
області Наталія Радушинська.
Серед проблемних питань, з
якими доводиться стикатись фа-

хівцям, що беруть участь у програмі, – ресоціалізація неповнолітніх з віддалених сіл, відсутність
законодавчого врегулювання та
матеріальної можливості оплати роботи психолога під час залучення до реалізації програми,
недостатня обізнаність громадян
про існування такої програми та
можливості, які вона відкриває для
правопорушника та потерпілого.
Прокурор Житомирської обласної прокуратури Людмила
Кучер розповіла про роль органів
прокуратури у реалізації програми відновного правосуддя для
неповнолітніх.
Інформувати про програму
голів об’єднаних територіальних
громад закликала заступниця начальника управління – начальниця
відділу молодіжної політики та
національно-патріотичного виховання департаменту культури,
молоді та спорту Житомирської
облдержадміністрації Людмила
Гуменна.
Адвокат-медіатор Наталія Нагорна поділилась з присутніми
своїм практичним досвідом участі у ролі посередника в програмі
відновлення для неповнолітніх,
викликами, які поставали.

Нагадаємо, що проєкт «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними
у вчиненні кримінального правопорушення» застосовується
за чотирьох умов:

• є потерпіла сторона – фізична
особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної,
фізичної або майнової шкоди, а
також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди;
• неповнолітній вперше вчинив
кримінальний проступок або нетяжкий злочин;
• неповнолітній визнає факт
вчинення ним кримінального правопорушення;
• і неповнолітній, і потерпілий
дали згоду на участь у програмі.

Присутні домовились посилити взаємодію між органами прокуратури, Регіональним центром
з надання БВПД у Житомирській
області, адвокатами, залученими
до процесу медіації, та іншими
учасниками пілотного проєкту та
сприяти вирішенню проблемних
ситуацій, що виникають в процесі
його реалізації.
Захід організовано за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.
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На варті закону
• Жителя Малинського району ув'язнено на 12 років за
скоєння особливо тяжкого злочину проти малолітньої дитини.
• Колишню слідчу податкової адміністрації Житомирщини
обвинувачують у привласненні
майже пів мільйона гривень,
вилучених під час обшуку.
• Під вартою перебуватиме
підозрюваний у незаконному
заволодінні автомобілем жительки Житомира.
• Підозрюваного у вбивстві
сусідки та травмуванні ножем
доньки і зятя взято під варту.
• Жителя Житомирського
району засуджено до 8 років
позбавлення волі за умисне
вбивство.
• У нічному розстрілі подружжя з Житомирщини підозрюється столичний дачник
– прокуратура наполягатиме
на триманні особи під вартою.
• Колишній дільничний офіцер поліції у стані алкогольного
сп'яніння скоїв ДТП з чотирма
потерпілими – прокуратура
Житомирщини скерувала справу до суду.
• На Житомирщині виявили
та вилучили майже 1,5 тонни
фальсифікованого алкоголю.
• У скоєнні розбійного нападу на підприємця Київщини
та заволодінні майже одним
мільйоном гривень підозрюють
злочинну групу, організовану
житомирянином.
• Під вартою і без права
внесення застави – обрано запобіжний захід підозрюваному
в умисному вбивстві подружжя
з Житомирщини.
• «Замінував» київський
метрополітен – жителя Новоград-Волинського району
ув'язнили на 3 роки 2 місяці
за неправдиве повідомлення.
• На Житомирщині приватне товариство завдало довкіллю збитків на суму понад 300
тис. грн – прокуратура заявила
позов про відшкодування.
• На землях Житомирщини
незаконним видобутком піску завдано державі шкоди на
суму 42,4 млн грн – прокуратура повідомила про підозру
організованій групі.
• У Житомирі колишню
чиновницю виконавчої служби підозрюють у зловживанні
службовим становищем, що
завдало шкоди майже на 170
тис. грн.
• Завдяки прокуратурі на
Житомирщині припинено незаконне користування сільгоспугіддями вартістю понад
7 млн грн.

ПРОКУРАТУРА
УКРАЇНИ

Деталі

Середа, 16 червня 2021

Україна за крок до електронної
прописки. Що слід знати?
Уже два роки чиновники всіх
рівнів проголошують, що Україна будує «державу в смартфоні» і
прямує до відмови від паперових
документів. Водночас власники
ID-карток досі змушені носити
із собою аркуш паперу із реєстрацією місця проживання. І це
тільки для того, щоб підтвердити свою прописку.
Якщо її потрібно змінити, то починається
новий квест, який може затягнутися на дні і
навіть тижні. Щоб позбавити українців зайвої бюрократії, Мінцифри планує зробити
прописку електронною. Для цього у Верховній Раді вже зареєстрували відповідний законопроєкт, а на порталі «Дія» запустили
тестову послугу. Коли українці перестануть
залежати від довідок і штампів у паспорті,
дізнався Центр громадського моніторингу
та контролю.

Декларативна прописка

За словами авторів законопроєкту про
електронну прописку, його головна мета –
зробити прописку декларативною, тобто
відв’язати від багатьох життєвих ситуацій,
де вона не потрібна. Наприклад, незалежно
від місця роботи чи проживання подавати
заяву про призначення та отримання пенсії чи
допомоги на дитину; не йти до військкомату
під час зміни місця проживання тощо. За
словами міністра цифрової трансформації
Михайла Федорова, після ухвалення закону
перевірка місця проживання відбуватиметься
в онлайн-системі і більше не потребуватиме
купи довідок.
«Ми перекладаємо зберігання цих даних з
українців на онлайн-систему. Це абсурд, коли
держава вимагає в тебе документ, яким сама
ж і володіє. Українці більше не витрачатимуть
тижні свого часу, щоб просто повідомити державі, де вони живуть», – зауважує міністр.
В уряді кажуть, що досі перепоною до
цифровізації прописки були несинхронізовані
електронні реєстри. Федоров пояснює: «Головна проблема – у відсутності взаємодії даних
реєстрів територіальних громад між собою
та демографічним реєстром. Загальна їхня

кількість у країні – понад 7 тисяч, більшість з
них досі обмінюються даними за допомогою
паперових документів. До того ж абсолютна
більшість цих даних не мають унікальних
ідентифікаторів, тому точно визначити жителя не завжди можливо».
Щоб електронна прописка стала можливою, уряд вже затвердив оновлений порядок
реєстрації місця проживання, яким передбачається ведення реєстрів територіальних
громад в електронній формі. Усі реєстри різних громад мають під’єднати до центральної
IT-системи.
За задумом урядовців, після повноцінного запуску системи кожен українець у кілька кліків у смартфоні або на
порталі зможе зареєструвати адресу, за
якою фактично проживає. Зараз послуга
вже доступна у тестовому режимі у Києві,
Луцьку, Вінниці, Харкові, Рівному. Планується, що по всій країні вона запрацює
вже до кінця 2021 року.

Е-прописка у «Дії»

Щоб змінити місце проживання, потрібно
зайти у свій кабінет на порталі або у застосунку «Дія», заповнити заяву, поставити свій
електронний підпис. Для отримання послуги потрібні документи, що підтверджують
право на проживання (свідоцтво про право
власності, договір найму), заява про зняття
з реєстрації місця проживання, військовий
квиток або посвідчення про приписку. В окремих випадках можуть знадобитись документи
щодо проходження служби у військовій частині, перебування у спеціалізованій соціальній
установі, закладі соціального обслуговування
та соціального захисту особи.
Зареєструватися онлайн можна як у власному, так і в орендованому помешканні. У
першому випадку реєстрація відбудеться
автоматично, в іншому – потрібно отримати
згоду власника чи співвласника житла. Орендодавець має підтвердити реєстрацію своїм
електронним підписом. Для цього йому на
електронну пошту або в застосунок прийде
лінк-підтвердження.
Також потрібно сплатити 55 грн адміністративного збору і прикріпити квитанцію.
Далі усі дані будуть передані в обробку реєстратору відповідного органу місцевого самоврядування. Строк надання послуги – один
робочий день.

Для успішної реєстрації житло повинне
бути розміщене в реєстрі нерухомого майна,
воно не має перебувати в іпотеці або довірчій
власності. Експерти сподіваються, що тестовий
період дозволить українцям, державним установам та органам місцевого самоврядування
звикнути до нової послуги.
«Поки фінансування на придбання, установку «зчитувачів» не дійде до останнього райцентру, то будуть виникати питання. Інше
питання – людський фактор: багато хто не
бажає щось нове робити, а працювати за старими, напрацьованими схемами, просто – небажання розібратися з новою системою, пройти
додаткове навчання. Це – перехідний етап, як і у
будь-яких змін, така ситуація буде певний час.
Однак, думаю, з часом буде все більше взаємодії»,
– підкреслює завідувач відділу міграційних
досліджень Інституту демографії та соціальних
досліджень імені М. В. Птухи Олексій Позняк.
У тестових регіонах українці вже можуть
спробувати нову послугу й оцінити переваги
цифрового формату, решті громадян радять
слідкувати за оновленнями.

На Житомирщині відбувся турнір із шашок серед школярів 1-9 класів
Руслан Мороз

У місті НовоградіВолинському 12 червня
2021 року було організовано турнір міста із
шашок серед школярів
1-9 класів.
Організатором турніру виступила Федерація шкільного спорту
України. Всі учасники були нагороджені цінними призами. Один
із керівників організації Євгеній
Жосан сказав: «Сьогодні проходить
цей турнір для школярів, щоб вони

могли провести час з користю за
інтелектуальною грою. Щоб відволікти їх від гаджетів та іншої ді-

джиталізації. Крім того, призи були
свого роду мотивацією для заняття
шашками, щоб діти розуміли, що

вони не просто так вчаться грати
в шашки, а і те, що їхні зусилля та
праця винагороджуються».
Артур Мельник, учень Новоград-Волинського ліцею № 12,
– переможець турніру. 2-е й 3-е
місця здобули також учні цього ліцею – Кирило Пелешок і Катерина
Шевчук. Всі вони – вихованці тренера Віктора Васильовича Ішкова.
ГО «Всеукраїнське спортивне
товариство «Федерація шкільного
спорту України» займається спортивним, соціально-культурним
розвитком молоді на всій території України і має шість осередків: у Житомирській, Вінницькій,
Хмельницькій, Херсонській, Черкаській та Київській областях.
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Корисно

Середа, 16 червня 2021

Де у Житомирі можна купатись?
Марія Кравчук

Головними місцями для відпочинку містян у розпал літнього сезону є Соколовський, Богунський
та силікатний кар’єри, а також
єдині у межах міста облаштовані
дитячий та дорослий пляжі на
Корбутівці у Гідропарку. Проте
чи безпечно там купатись?

1. Гідропарк

2. Силікатний кар’єр

Кар’єр розташований неподалік силікатного заводу. На
території є невеликий платний
пляж з лежаками та альтанками,
проте більшість кар’єра відкрита
для безкоштовного відвідування.
Житомиряни вибирають цей
пляж для купання, бо вважається,
що він більш безпечний завдяки

2

Особистий кабінет клієнта
системи БПД запрацював
у тестовому режимі
Система безоплатної правової допомоги запустила на своєму
сайті у тестовому режимі сервіс
Кабінет клієнта, що розроблений
за підтримки Програми ООН із
відновлення та розбудови миру.

Червень – традиційний початок пляжного
сезону для житомирян.

У Житомирському гідропарку
розташовані два на все місто облаштовані пляжі. Проте й вони
мають ряд недоліків: декілька
парасольок на велику кількість
відпочивальників, кабінки для
перевдягання, в яких повна антисанітарія, та душові кабінки, які не
сховають вас від допитливого ока
відпочивальників.
Для любителів активного
відпочинку на пляжі натягнута
волейбольна сітка.
Нещодавно, 28 травня, фахівці
ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України»
опублікували інформацію про
якість води на двох житомирських
пляжах у Гідропарку – дитячому
і дорослому.
З’ясувалося, що на дорослому
пляжі у Житомирі вода не відповідає вимогам за вмістом кишкової
палички. А от дитячий пляж у
Житомирі, як не дивно, пройшов
перевірку успішно.
У лабораторному центрі підсумовують: вода в межах дорослого
пляжу у місті Житомирі (Гідропарк) не відповідає нормам за
бактеріологічними показниками,
а саме: вміст лактозопозитивних
кишкових паличок складає 24 000
в 1 дм3. Це свідчить про фекальне
забруднення води.
Отже, мало того, що умови на
пляжі в Гідропарку не сприяють
відпочинку, так і у воду – зась.

Правова допомога

1
пологому берегу і глибина там
збільшується поступово, на відміну від Соколовського кар’єра.
Тут є навіси та МАФи, але немає
рятувальних блоків. За власну
безпеку відпочивальники несуть
самостійну відповідальність, проте особливої уваги на те ніхто не
звертає.

4. Соколовський кар’єр

Соколовський кар’єр утворився близько 25 років тому на місці
гранітного кар’єра. І хоча граніт
там вже не видобувають, територія залишається закритою, а тому
відпочивати там можна лише на
невеликому клаптику пляжу.

Невдовзі пляжний сезон у Житомирі буде у самому розпалі.
Як і щороку, містяни будуть
використовувати можливість
провести вихідні поближче
до води. Слід не забувати,
що купатись у невстановлених місцях небезпечно
для життя і здоров'я. А єдиним офіційним пляжем з
рятувальниками у місті є
лише Гідропарк. І не забувайте дотримуватися правил
техніки безпеки на воді, щоб
не зіпсувати собі відпочинок.

3
3. Кар’єр на Богунії

Невеликий кар’єр глибиною
близько 20 метрів оточений з одного боку піщаним пляжем і з іншого – кам’янистими виступами.
Традиційно вважається диким і
стихійним місцем, не обладнаним
для відпочинку, але житомирян
це не зупиняє.

Соколовський – найглибший
із кар’єрів у Житомирі, який максимально сягає ста метрів вглиб.
Він є справжнім раєм для дайверів, однак разом з тим найнебезпечнішим через своє нерівномірне дно. Крім того, дно вкриває
різноманітна арматура, коріння
дерев та будівельне сміття – слід
урбанізації, що прихований від
людського ока.
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Які переваги Кабінету клієнта
• Можна надіслати онлайн-запит
на консультації та роз’яснення з
правових питань, а також фото
документів та отримати відповідь, яку підготують працівники
системи БПД;
• історія всіх запитів та відповіді на
них доступні в одному місці;
• є можливість написати відгук
щодо рівня отриманих послуг;
• сервіс має простий і зручний інтерфейс, працює в усіх сучасних
інтернет-браузерах та на пристроях з iOS та Android.
Як зареєструватися
Для отримання доступу до Кабінету клієнта необхідно:
• зайти на сайт системи безоплатної правової допомоги за посиланням https://www.legalaid.
gov.ua/
• у вкладці «Клієнтам» перейти до
розділу Кабінет клієнта та зареєструватися, зазначивши: прізвище, ім’я та по батькові; дату
народження; номер телефону;
стать; область;
• ввести адресу особистої електронної пошти, на яку надійде лист із
посиланням для створення пароля від облікового запису.
Як це працює
Зареєстрований клієнт може увійти до головної сторінки кабінету,
яка містить такі інформаційні блоки:
• налаштування профілю користувача;
• меню;
• безоплатна первинна правова
допомога;
• історія поданих звернень;
• деталі звернень;
• статус поданої заявки.
Натиснувши «Подати нове звернення», користувач за допомогою
форми може надіслати правове
запитання, в разі потреби – завантажити супутні документи.
Після того, як працівник системи БПД підготує консультацію або
роз’яснення щодо поставленого
запитання, відповідь надійде в особистий кабінет клієнта, про що він
отримає повідомлення. У разі потреби можна уточнити запитання,
все відбувається у форматі чату.
Сторінка «Історія поданих заявок» містить всі запитання, які
раніше надсилав користувач, та
відповіді на них.
У налаштуваннях профілю у клієнта є можливість надіслати відгук
про якість сервісу та наданої правової допомоги.
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У центрі уваги

У Житомирі пройшов мітинг пенсіонерів силових
структур з вимогами перерахувати пенсії
Руслан Мороз

У середу, 9 червня
2021 року, у Житомирі
перед будівлею ОДА
пройшла акція протесту пенсіонерів силових
структур.
Участь у мітингу взяли близько
ста житомирян. За словами співорганізатора зібрання, голови
обласної асоціації ветеранів МВС
Віктора Бури, така акція пройшла
не лише у Житомирі, а ще у кількох містах України.
Один із учасників мітингу заявив: «Сьогодні моя пенсія 3100
гривень, а за нормами закону
№ 22/62, який має виконуватися
урядом, пенсія має бути більше
8000 гривень. У мене двоє дітей
і побутові витрати. Те, що я зараз отримую, – це мізер. Ми вимагаємо, щоб держава виконала
свої зобов'язання відповідно до
закону».
Під час акції зазначили: «В областях усієї України і в Києві під
Кабінетом Міністрів зібралися
наші колеги, які вимагають перерахунку пенсій працівників
МВС та Національної поліції,
тому що середня пенсія – 35004000 гривень. Цього недостатньо з огляду на зростання цін на
комунальні послуги, продукти
харчування, житло та електроенергію. Ми плануємо і далі проводити акції до тих пір, поки
нам не перерахують пенсію».
За словами представниці Житомирського обласного пенсійного
управління, останній перерахунок
пенсій був у 2018 році відповідно
до постанови Кабінету Міністрів
України.
Основна проблема полягає в
тому, що за останні роки відбулося різке підвищення грошового
утримання військовослужбовців,
а перерахунку пенсій щодо нових
ставок не було. Також був прийнятий закон України про перерахунок пенсій, але він так і не був

виконаний. У разі, якщо пенсії будуть перераховані щодо нових сум
грошового утримання, то вони
зростуть приблизно в півтора-два
рази для військовослужбовців.
На мітингу, в якому взяли
участь понад сто осіб, було обрано
ініціативну групу, яка готує текст
звернення. Також звернення буде
направлено народним депутатам
від Житомирської області. Після
отримання відповідей планується
проведення повторної акції. Зараз
всім пенсіонерам рекомендується
прийти у пенсійні відділи своїх
органів і заповнити довідки для
пенсійної справи. Пенсіонери
вимагають автоматичного перерахунку пенсій без заповнення
щоразу нових довідок або документів.
Працівникам органів внутрішніх справ України (міліції),
які звільнилися на пенсію до 2016
року, а військовослужбовцям
Збройних сил України та інших
силових структур України, які
звільнилися на пенсію до 2018
року, згідно із Законом України
«Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та
деяких інших осіб» від 09 квітня
1992 року № 2262 – XI, пенсія була
призначена пожиттєво.

До розрахунку їхньої пенсії
увійшли додаткові види грошового забезпечення, зокрема
це: надбавка за виконання особливо важливих завдань під час
проходження служби; надбавка
за службу в умовах режимних
обмежень (таємність); надбавка
за провадження оперативнорозшукової, розвідувальну чи
контррозвідувальну діяльність
та інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної
влади і оперативно-службову діяльність; премії, які персонально
було встановлено кожному пенсіонеру окремо, відповідно до їхнього
особистого вкладу у загальний
результат служби тощо.
З 1 січня 2016 року колишнім
працівникам органів внутрішніх
справ України (міліції), а з 1 січня
2018 року пенсіонерам Збройних
сил України та інших силових
структур України проведено перерахунок їхніх раніше призначених
пенсій.
Під час перерахунку пенсій
вказаним особам в їхній розрахунок не увійшли додаткові
види грошового забезпечення, які
були обчислені при призначенні
пенсій, зокрема це: надбавка за
виконання особливо важливих за-

вдань під час проходження служби; надбавка за службу в умовах
режимних обмежень (таємність);
надбавка за провадження оперативно-розшукової, розвідувальну
чи контррозвідувальну діяльність
та інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної
влади і оперативно-службову діяльність; премії, які не відповідають розмірам премій, які дійсно
виплачуються, тощо.
Позбавлення права на входження в розрахунок пенсії особам, пенсії яким призначені згідно
із Законом України «Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб» від 09 квітня 1992 року
№ 2262 – XII, додаткових видів
грошового забезпечення призвело
до того, що:
- пенсія працівників вже Національної поліції, які пішли на
пенсію з 2016 року, набагато більше пенсій пенсіонерів органів внутрішніх справ України (міліції),
незважаючи на те, що відповідно
до Закону України «Про внесення
змін до деяких законів України
щодо забезпечення гарантій соціального захисту колишніх працівників органів внутрішніх справ
України та членів їхніх сімей» від

23 грудня 2015 року № 900 – VIII,
перерахунок пенсій особам начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ України (міліції), які мають право на
пенсійне забезпечення або одержують пенсію на умовах цього
Закону, повинен здійснюватися з
урахуванням видів грошового забезпечення, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення
(надбавок, доплат, підвищень) та
премій у розмірах, встановлених
законодавством для поліцейських;
- пенсія пенсіонерів Збройних
сил України та інших силових
структур України, які пішли на
пенсію з 2018 року, набагато більше пенсії пенсіонерів Збройних
сил України та інших силових
структур України, які пішли на
пенсію до 2018 року, оскільки в
розрахунок розміру пенсій пенсіонерів Збройних сил України та
інших силових структур України,
які пішли на пенсію з 2018 року,
входять всі додаткові види грошового забезпечення та премія.
А в розрахунок розміру пенсій
пенсіонерів Збройних сил України та інших силових структур
України, які пішли на пенсію до
2018 року, після її перерахунку
додаткові види грошового забезпечення та премія не входять.
Таке сталося через те, що
умови призначення пенсії та її
перерахунку набагато різняться
між собою, оскільки відповідно до нормативних документів
Кабінету Міністрів України під
час призначення пенсій особам,
пенсії яким призначаються згідно
з Законом України «Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб» від 09 квітня 1992 року
№ 2262 – XII, в її розрахунок в
повному обсязі входять додаткові види грошового забезпечення.
Водночас у разі перерахунку пенсії
вказаній категорії осіб ці додаткові
види грошового забезпечення не
враховуються, тому така ситуація
призвела до дискримінації пенсіонерів, пенсії яким призначені
раніше до 2016 року порівняно з
пенсіонерами, пенсія яким призначена після 2016 року.
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Поліцейський-хабарник, потяг в Одесу, чергова
реконструкція – що житомиряни обговорювали у
соцмережах протягом минулого тижня
«Расписание – отвратительное! Поздно
приезжает в Одессу. Пока доберешься до места назначения, пол дня теряешь. Было бы
хорошо в 20:00 отправка и в 6:00 прибытие»,
– зауважує Люлюся Погребенник.
«А почему этот поезд не оставить на
все времена? Почему только на 2 месяца?
В городе нормальный жд вокзал, а куда-то
поехать нет поездов. Наоборот надо бы развивать любые направления в Украине… Мы
же как-то развиваться должны», – зазначила
Irinka Shkurpola.

Анна Сергієнко

Поліцейський, якого викрили на хабарі, реконструкція
чергового скверу, потяг в Одесу та житомирський трамвай.
Такі теми житомиряни обговорювали
найактивніше у мережі Facebook протягом
минулого тижня.

Унікальний
житомирський трамвай

Житомирського поліцейського
викрили на хабарі 2 000 доларів
За цю суму поліцейські пообіцяли не
притягувати до кримінальної відповідальності за збут наркотиків.
Державним бюро розслідувань, розташованим у м. Хмельницькому, викрито
слідчого та оперативного працівника одного
з райвідділів поліції Житомирської області
під час одержання неправомірної вигоди на
загальну суму 2 000 доларів США. Зокрема,
їх затримали вдень, у робочий час, близько
11:00, у домоволодінні місцевої жительки,
де вони одержали другу частину неправомірної вигоди на суму 1 500 доларів США.
Першу частину – 500 доларів США –
у середині травня одержав оперативний
працівник особисто. На таку суму слідчий
та оперуповноважений оцінили свої «послуги», а саме – не притягувати до кримінальної
відповідальності місцеву жительку за збут
наркотичних засобів.

«Це хороші новини, а чи покарають?»
– риторично запитує Валя Колесникова.
«Пальчиком помахали? Тата та маму
викликали до директора? Немає, напевно, в цивілізованому світі гірших правоохоронців, ніж
в Україні», – написав Сергей Александрович.
«Звісно, випустять, недаремно обличчя
ховають», – міркує Сергій Дяченко.
«Один одному руку миють, ми всі бачимо, і висновки ми зробим», – говорить Ганна
Садовська.
«Так всюди, у кожній галузі гроші і тільки
гроші», – зазначила Еріка Ольчедаївська.
«Відрубати руки», – категорично висловилась Таня Надоша.
«А что вы ожидали от полицейских,
чтобы на одну зарплату работали?» – запитує Сергей Никитенко.
«Поки не буде написано імена та прізвища цих поліцейських, не буду вірити, що
це правда, всі люди повинні знати наших
"захисників"», – зауважила Oksana Nikitin.

На території Мистецьких воріт
облаштують сквер

Нині обох правоохоронців затримано
у порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення їм про
підозру, обрання запобіжних заходів та
відсторонення від посад.
Нагадаємо, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути
піддана кримінальному покаранню, доки її
вину не буде доведено в законному порядку
і встановлено обвинувальним вироком суду.
Житомирян обурила ця новина, вони
активно коментували подію, більшість, на
жаль, не вірять у чесне правосуддя стосовно
обвинувачених.

Майдан «Мистецькі ворота», який розташований у привокзальній частині Житомира, хочуть реконструювати. Комплекс
належить до об'єкта культурної спадщини,
а за функціональною типологією визначається як рекреаційна зона відпочинку.
На території між вхідною брамою та кінотеатром «Урожай» планують облаштувати
сучасний сквер.
Депутати шостого округу вже розглянули дві пропозиції незалежних проєктувальників, – розповідає головна архітекторка
міста Ольга Бронштейн.
Першим варіантом пропонується облаштувати зелені зони з пішохідними стежками та сучасними тіньовими навісами. Зі
сторони вхідної брами – артоб’єкт з можливістю проведення культурних заходів.
Стиль урбаністичного модерну представляє інший пропонований варіант: сучасна плитка, модернові ліхтарі, зелені зони.
Щоб почути думку громадськості, проєкт презентують на «Майстерні міста».
Думку житомирян обов’язково врахують
для підготовки технічного завдання проєктантам.
«Ідея гарна, але саме собою постає питання долі "заброшки", яка притягує маргіналів.

Її збираються зносити чи реконструювати?»
– коментує Igor Udovychenko.
«Навіть на плані руїни залишені. То навіщо там клумби?» – цікавиться житомирянин Вадим Наумчук.
«А де люди будуть паркуватись? На тротуарі?» – запитує Yuri Vashchuk.
«Сквер потрібен, але будівництвом та реконструкцією можна займатися лише після
того, коли вирішені житлові, комунальні та
фінансові проблеми громадян», – поділилась
думкою користувачка з ніком Загадкова
Незнайомка.
«Цікаво, чи вистачить їм розуму зробити
там пандус», – написав Саша Хохуля.

В одній із житомирських спільнот поділились фото унікального трамваю, який
курсує житомирськими дорогами.
«Житомирська "семірка" (1978 року випуску) єдиний у всьому світі трамвай моделі
Tatra T4SU, який ще курсує по маршруту.
Більше ніде в світі такий тип трамваю на
маршруті вже не знайти», – підписав фото
автор Сергій Бовкун.

З Житомира в Одесу
без пересадок
З 2 липня житомиряни зможуть відправитися в сонячну Одесу на відпочинок
без пересадок. Саме такою інформацією
поділилася Укрзалізниця. Знову курсуватиме літній прямий потяг.

Потяг прямуватиме не через Київ, Полтаву, Фастів, а прямо з Житомира у Бердичів, Вінницю, тобто на південь України. З
2 липня потяг буде курсувати через день.
З Житомира – по парних числах, а з Одеси
– по непарних.
О 23:15 житомиряни сідатимуть у Житомирі, а зранку о 09:29 уже будуть в Одесі.
Дорога займає 10 годин. З Одеси житомиряни відправлятимуться о 12:27, а у рідному
місті будуть о 22:10.
«А квитків ще й досі немає», – написала
Татьяна Сологуб.

Житомиряни в коментарях повідомили,
що бачили схожі трамваї в інших містах,
та зауважили, що їм місце в музеї, а не на
дорогах.
«А что там гордиться, его нужно в музей! А новые на маршрут», – написав Олег
Ольшевский.
«В Киеве ещё несколько таких ездят!
Даже лично видел в Чехии, Праге курсировало
пару трамваев 2020-2021 год, хотя 98% подвижного состава у них новые, современные!»
– зауважив Евгений Янцеловский.
«Гордиться тем, что уже давно все на
свалку выкинули, а мы ещё ездим, мы ему ещё
не одну жизнь дадим, скоро не на чем будет
ездить», – прокоментував Андрей Жук.
«Красивый, спору нет. Но если бы стоял в
музее ТТУ г. Житомира и выезжал по праздникам, а на его месте и на месте остальных
ходили новые трамваи, тогда бы гордился.
Ездит, пока может, а сломается, сдадут
на металл, вот и вся гордость», – зазначив
Дима Лаврентьев.
«Очень жаль, если в Житомире трамвай
станет "персоной нон-грата"… Это говорит
не о движении вперёд, а совсем наоборот, к
сожалению. Просто трамваи необходимо
заменить на современные и хОлить пути
и маршруты. Это может стать "изюминкой" Житомира. Не понимать этого – быть
полностью безразличным к городу», – поділилась своєю думкою Татьяна Евсеева.
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Чому затоплює перехрестя
Покровської і Грушевського:
правда, яку від нас приховують
балансоутримувачем – АТ «Житомиргаз».
«Ми розробляємо шляхи виходу із ситуації. Імовірніше, робитимемо обхідний трубопровід.
Також відкоригуємо проєкт зливової каналізації: заміна врізки і
додаткові колодязі», – хвалиться
мер міста у фейсбуці.
У слова мера, що в усьому винен газопровід, можна було б повірити, якби не зважати на його
місце розташування. Перегороджений колектор розташований
до місця підтоплення. І якщо б
міський голова Житомира добре вчився у школі, то б знав,
що згідно з фізичними законами
вода тече в бік більшого нахилу.
З перекритого газовою трубою
зливного колектору, який частково не дає дощу проходити
далі по магістралі, вода накопичується вище місця перекриття
і до перехрестя Грушевського
– Покровської в такому об’ємі не
надійшла б. Потоп стався далі
по стоку води, після входження в
систему згаданої злощасної газової труби. Відповідно причина
не в газовій трубі.

Тарас Боросовський,
Марія Кравчук,
Руслан Мороз

Декілька тижнів
тому, 30 травня, як завжди, несподівано для
комунальних служб
Житомир накрила
потужна злива. За давньою житомирською
традицією затопило
вулицю Покровську на
перехресті з вулицею
Грушевського.
Житомиряни, які встигли
засумувати за відпочинком на
морях, плавали затопленою вулицею на водному мотоциклі та
надувному матраці. Наступного
дня синоптики повідомили, що
у місті за вихідні випало 192%
місячної норми опадів.
Майже всі ЗМІ України та
дехто у світі повідомив про
розваги на воді під час дощу
у Житомирі через повністю
залиту проїжджу частину на
розі вулиць Покровської – Грушевського. У хлопців, які каталися, брали інтерв’ю, містяни
розміщували відео та ставили
собі запитання: коли цей безлад
припиниться? Адже Житомир
– для житомирян, а не для розпліднення риби.

Хто вам таке
сказав?
У коментарі журналістам «20
хвилин» начальник управління комунального господарства
Олександр Марцун розповів,
що проблема не в озвученій
мером трубі, а у необхідності
встановлення нового колектору.
Зараз управління комунального

господарства спільно з «Житомиргазом» шукають шляхи
покращення ситуації з водовідведенням.
«А хто вам сказав, що ця труба там проходить? Ви, напевно,
побачили в інтернеті колектор,
який перетинає газова труба, –
просто наш мер взяв всі проблеми
цього мікрорайону і виклав в одному пості.
А ця труба (фото якої розмістив у дописі мер, – ред.)
безпосередньо розташована між
вулицею Степана Бандери та Лесі
Українки. Вона впливає на водовідведення на цій ділянці, але напряму не впливає на підтоплення
(яке відбулось 30 травня, – ред.),
хоча там є і ряд інших ділянок,
які впливають.
Ми з га зівниками провели
нараду та обговорили, як мінімізувати причини підтоплень.
Газівники, напевно, деякі газопроводи винесуть власними силами,
ми будемо їх просити, а на ті, які
потребують фінансів, – будемо
виділяти кошти.
Якщо навіть ми ці питання
вирішимо, то пробл ема надмірни х опадів за лишаєтьс я.
Розв'язання усіх проблемних питань вирішить ситуацію з водовідведенням на 10-15%. Тому без
будівництва нового додаткового
колектору ми не зможемо зняти
проблему на 100%», – розповів
Олександр Марцун.
Потреба у реконструкції дощових стоків виникла далеко
не вчора.
- Реконструкція колектору
по вул. Грушевського – Покров-

Винувата
труба
Саме ц я подія змуси ла
житомирських чиновників
та комунальників заворушитись і почати шукати шляхи
розв'язання проблеми або
виправдання.
Навіть очільник Житомира Сергій Сухомлин удав, що
він переймається проблемою
з купанням містян у дуже несподіваних для цього місцях,
на кшталт проїжджої частини
центральних вулиць.
«Коли на перехресті вулиць
Покровська/Грушевського стояла вода – тоді випала двомісячна
норма опадів! Але ми не знімаємо
з себе відповідальність. І завдяки
такому резонансу з’ясовували, в
чому проблема: трубу перегороджує газова мережа! Комунікації
було збудовано не пізніше 1985

13-поверховий будинок стоїть
прямо на інженерних комунікаціях
року. Це про те, що не завжди
тільки сучасні проєктанти конструюють такі проблемні та
нелогічні комунікації», – повідомив на власній фейсбук-сторінці
міський голова.
Спочатку комунальники думали, що це питання пропускної спроможності мереж. Але в
ході інспекції виявили наступне:
водостічну трубу перегороджує
велика газова мережа, яку побудували ще 40 років тому. Уся
зливова система міста перебуває

на балансі КП «Експлуатація
штучних споруд».
- Нічого не можу сказати, що
тут було раніше, я тут працюю
всього четвертий місяць. Виявили
й будемо виносити з колектора
дві газові труби. На місці труби,
яку неможливо винести, будемо
будувати камеру, – повідомив
директор підприємства Віталій
Ролінський.
У дописі мера наводиться
завіряння про можливість перенесення газової магістралі її

Труба, яка, за версією Сергія Сухомлина,
перекрила зливовий колектор
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ській не проводилась довгий час.
Тому сказа ли точно, коли це
відбувалося, на сьогодні майже
неможливо. Добудовувався він десь
у 80-х роках, а будівництво його
було ще раніше, – повідомив у
коментарі керівник КП «Експлуатація штучних споруд».
Ше у 2010 році на цьому ж
перехресті під час сильних дощів вода підіймалась на 20 см
і більше. Через 3 роки у 2013
комунальники визначали перехрестя вулиць Покровська
– Грушевського як одне з 24-х
найпроблемніших у місті щодо
зливової мережі, також цього ж
року у Програмі економічного і
соціального розвитку Житомира
на 2013 рік передбачалося виділити 2,3 млн грн на проєктування та будівництво додаткової
зливової мережі на перехресті
колишніх вулиць Щорса (нині
Покровська) й Котовського (Грушевського).
Депутати Житомирської
міської ради 6 вересня 2016
року підтримали виділення
85 тис. грн на розробку проєктно-кошторисної документації капітального ремонту
зливового колектора на цьому
перехресті. В обґрунтуванні до
проєкту рішення йшлося, що
виготовлення проєкту необхідно
«для забезпечення належного
водовідведення дощових вод з
перехрестя вулиць Покровська –
М. Грушевського», де є потреба у
виконанні капітального ремонту
наявного зливового колектору.
Як розповідає Олександр
Марцун, на розробці документації все і зупинилося.
«Проєкт такий існує, на 2,3
млн грн, але фактично це був проєкт, розроблений на замовлення
інвесторів, які планували будуватись у тому районі. Проєкт
виготовили, а кошти за нього не
заплатили, довелось розв'язувати
це питання за кошти міського
бюджету.
За цим проєктом передбачалось збільшити кількість зливових решіток і створити ще одну
додаткову мережу саме на тій
ділянці. Зараз ми бачимо, що цей
проєкт не вирішить ситуацію.
Річ у тому, що саме на цій ділянці каналізаційного колектору
вода виклинює догори з решіток
і підіймає люки. Проблему потрібно вирішувати комплексно,
а не одним способом», – зазначив
Марцун.
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забудована земельна ділянка
означає практично відсутність
прибудинкової території, повноцінного дитячого майданчика і
тим паче місць для паркування
автомобілів.
На регулярно підтопленому
клаптику землі 13-поверхівка
з’явиться на підставі містобудівних умов та обмеження для проєктування об’єкта будівництва.
Департамент містобудування
та земельних відносин Житомирської міської ради видав їх
24 січня 2018 року під назвою
«будівництво багатоквартирного
житлового будинку із вбудованоприбудованими приміщеннями
громадського призначення по
вул. Покровській, 20-в у м. Житомирі».
Власником земельної ділянки площею 17,08 сотки, на якій
погоджено будівництво багатоповерхівки, є Леонід Фрідріхович Крігер. Цікаво, що земля
роками стояла фактично як
безгосподарна, не огороджена
і начебто нікому не потрібна.
Декому з попередніх керівників
міста та депутатам навіть здавалося, що вона досі є комунальною. Але міськрада її втратила
ще у 2000-х.
Так продовжувалося до листопада 2017 року, допоки Леонід
Крігер не зареєстрував землю
в електронному реєстрі. Менш
ніж за 3 місяці після цього на
ділянку отримуються необхідні
для початку будівництва містобудівні умови та обмеження.
Для нашого міста просто космічна швидкість!
Цільове призначення цієї
ділянки визначили саме як необхідні землі багатоповерхової
забудови. Хоч усі розташовані
поряд будинки належать до
мало- та середньоповерхової
забудови. Відповідно до ге-

Мер навчається керувати літаком,
наданим власником землі на підтопленому перехресті
нерального плану Житомира
від 30 листопада 2016 року,
земельна ділянка також перебуває на територіях малої та
середньоповерхової житлової
забудови.
Важливо, що у виданих
містобудівних умовах окремо зазначається про існуючі
проблеми – відповідно до
плану зонування земельна
ділянка перебуває в зоні підтоплення ґрунтовими водами. У документі зазначено,
що згідно з містобудівним
розрахунком та геодезичним викопіюванням, «через
пляму забудови проєктуємого об’єкта проходить велика
кількість інженерних мереж
та комунікацій. Враховуючи
викладене, проєктування
об’єкта будівництва може
виконуватись лише після
отримання технічних умов
на перенесення інженерних
мереж та комунікацій».

Багатоповерхівка
регіонала
Допоки міськрада роками,
точніше десятиліттями, зволікає
з вирішенням «мокрого» питання, на ділянці поряд з пресловутим перехрестям виростає
гігантська «свічка». Багатоповерховий житловий «елітний»
будинок, як позиціонує його
забудовник, ледве не вперся у
проїжджу частину та довколишні споруди. Максимально
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На ділянці під багатоповерхівкою проходять
міські комунікації

Натомість у КП «Експлуатація штучних споруд» стверджують, що з ними ніхто жодних
перенесень комунікацій не погоджував.
- Під будинком зливових мереж немає. Зливова мережа проходить по проїжджій частині
Грушевського та біля тротуару
по Покровській, – стверджує директор підприємства Віталій
Ролінський.
Проте навряд чи профільний департамент видавав би
необхідні для початку будівництва умови, не маючи підстав вважати, що поява багатоповерхівки вплине на міські
інженерні мережі.
Поспілкувавшись з мешканцями довколишніх будинків, виявили, що з початком зведення 13-поверхівки
ситуація у зведених раніше
сусідніх будинках стала ще
гіршою. Зокрема, постійно
спостерігається дуже висока вологість у підвальних
приміщеннях. За словами
меш ка н ц ів, п і д час дощ у
вода заливає не лише тротуари та поріг у будинках, а
й навіть доходить до рівня
торгових залів у прилеглих
магазинах.
Зараз поруч із будівництвом
в офісі йде повним ходом продаж квартир у новобудові. На
кожному з 13 поверхів розміщено по шість квартир. Вартість
одного квадратного метра становить від 16 до 17 тисяч гривень. Продавцем є спеціально
д л я цього с творений Ж БК
«Покровський». Серед засновників знаходимо доньку Леоніда Крігера – Ольгу. Їй та ще
представникам хмельницького
забудовника належить ЖБК.
Чому ж така лояльність
до будівництва з боку міської
влади? Розгадку слід шукати
у давніх стосунках міського голови Сергія Сухомлина та колишнього депутата від Партії
регіонів Леоніда Крігера. У Житомирській обласній раді вони
були колегами. Причетність до
опальної партії Януковича і начебто зовсім інші політичні по-

гляди не завадили продовжити
співпрацю і з потраплянням
Сергія Сухомлина в крісло чинного мера Житомира.
До того ж багато спільного
вони завжди знаходили довкола
ідеї відновлення житомирського аеропорту. Попри задекларований успішний бізнес щодо
продажу котлів Леоніду Крігеру
за роки володіння часткою у
приватизованому аеропорту так
і не вдалося його розвинути та
інвестувати необхідні кошти
для його модернізації.
Ідея Сергія Сухомлина створити поряд з приватним аеропортом бізнес-парк, отримавши
під цей проєкт державні кошти,
дозволила новим власникам коштом платників податків привести до ладу свою приватну
власність.
Очікуючи на необхідне погодження з Києва, мер Житомира не втрачає можливості
реалізувати свою давню (ще з
танкового училища) мрію – стати пілотом літака. Вчитися, за
словами Сергія Сухомлина, не
так вже й дорого – треба лише
оплачувати пальне. Звичайно
ж, якщо літак для тренувань
надасть не хто інший, як Леонід
Крігер. Як можна відмовити у
такій послузі, коли мер будьяке твоє питання готовий вирішити!
Звідси й виходить, що на
підведення комунікацій до
аеропорту гроші знаходяться, на реконструкцію дороги
на аеропорт – також є. А от
для вирішення давньої проблеми затоплення одного з
центральних перехресть у
місті – немає. І бодай приблизні терміни, коли традиційний «штучний басейн»
посеред дорог и зн и к не –
також ніхто у міськраді не
озвучує.
Можливо, для мерії Житомира важливіше допомогти розвинути бізнес своєму
оточенню? Чи в мерії хочуть
дочекатися, щоб комунікації
остаточно зруйнувалися і
м іс то пот ра п и ло у ком унальний колапс?!
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Транспорт

Житомирські «автогерої»:
головні порушники ПДР за тиждень
вищезгаданих учасників (хто саме –
історія замовчує) не захотів з таким
миритись і вирішив покарати водія,
вимазавши авто піною для гоління.
Добре хоч не монтажною…
«Машинка не винна, що власник
– дурень! Треба було йому пику розмалювати!» – запропонував таке
вирішення ситуації Гритчук Анатолій. Шановні читачі, пам’ятайте,
насилля не вирішить проблем, а
тільки їх поглибить.
«Жорстоко, проте дієво», – написав Віталій Воробйов.

Марія Кравчук

Гуляючи Житомиром, часто можна спостерігати картину, як
авто припарковане не
за правилами, водії повертають, не вмикаючи
покажчика повороту,
виконують розворот,
де їм заманеться, або не
дотримуються елементарних правил дорожнього руху.

Так водій чи водійка?

Журналісти «20 хвилин» зібрали з соцмережі Facebook найбільш кричущі випадки порушень
правил житомирськими водіями
за минулий тиждень. Місто має
знати своїх «героїв».

Півтора паркомісця

Парковка біля «Глобала» завжди славилась такими горе-водіями. На фото водій припаркувався
за логікою там, де було більше
всього вільного місця, – на паркомісці для людей з інвалідністю.
Давайте згадаємо про штрафні
санкції. Відповідальність за порушення правил зупинки на місцях
для людей з інвалідністю є однією
з найбільших, а саме: зупинка чи
стоянка на місцях для водіїв з

інвалідністю тягне за собою накладення штрафу від 1 020 до 1
700 гривень.
«Это просто шедевр парковки», – прокоментував фото Андрей
Труфаненко.
«Судя по наклейкам на стекле – гремучая смесь», – написала
Ludmila Pereder.
«Есть же наклейка, что не всё
так однозначно», – теж помітив
попередження Ярослав Хижняк.
«Як в анекдоті», – написав

Антон Редчиц, але не розповів, в
якому саме.
«А почему не поперек? Недоработочка», – зауважив Сергей
Любомирский.

Злочин і кара

Одразу скажемо, що ситуація
відбулась не у Житомирі, проте є
дуже повчальною і для наших водіїв. Водій Mitsubishi перегородив виїзд з прилеглої території для інших
учасників дорожнього руху. Хтось із

Дивовижна вежа часу
у древньому храмі біля Житомира

Великий паркінг –
Михайлівська
Фото з улюбленої Михайлівської, ось там дуже багато місця,
щоб припаркуватись. Усім відомо,
що це головна пішохідна вулиця
міста, і рух авто по ній дозволений
лише для вивантаження товару в
кафе/магазини, які там розташовані, і то в певний час доби (зранку).
З авто не схоже, що на ньому привезли морозиво в магазин, та й не
вивантажують з нього нічого.
А взагалі закінчимо на позитивній ноті – давайте краще на квіти на
огорожі дивитись, без коментарів.
Будемо мати надію, що всім
«героям» сьогоднішньої рубрики
прийдуть «листи щастя» у вигляді
штрафів за неправильно припарковані автомобілі та порушення
правил дорожнього руху. А інших
водіїв це змотивує навіть не думати про можливість порушити
ПДР.

Для внутрішньо переміщених осіб
вдосконалили процедуру реєстрації
транспортних засобів та отримання
посвідчення водія
Відтепер сервісні
центри МВС реєструють
транспортні засоби та
видають посвідчення
водія усім внутрішньо
переміщеним особам.

Андрій Козаченко

Ми неодноразово писали про унікальний храм у с. Троковичі за 12 км
від Житомира.
33 метри висоти, 10 куполів, 15-метровий різьблений іконостас... І це ще не всі дива храму, який
цьогоріч відзначає ювілей – 230 років. А якщо зауважити, що будувався він 17 років, то унікальній
духовній святині – фактично чверть тисячоліття.
На другий день Трійці, у День Святого Духа, храм
у Троковичах відзначить престольне свято, на яке
запрошують усіх бажаючих побачити це унікальне
архітектурне диво, духовну перлину, помолитися в
стінах, де вже чверть тисячоліття лунає молитва.
«Вежа часу. Троковичі. Епізод з нашої подорожі. Я
збираю стародавні "тутбуввася". У Стамбулі сфоткав
автограф вікінга, він написав, що служив імператору.
У Венеції, за колоною Сан-Марко, знайшов «Роберт і
Віра, 1924»; біля Арсеналу, на плечі кам'яного лева, варяг
Асмус пише, що був у Греції, а у Версалі доторкнувся
до зворушливого напису: «Ерік і Ліза, Люблю 1934»...
Церква у Троковичах древня, дерев'яні стіни дивом вціліли, окрема розповідь про історію... Всередині дзвіниці
знайшов незвичайне: майстри різних часів залишали

Кількість сексистських коментарів під цим фото просто
зашкалює.
Примітка
Сексизм (англ. sexism, від лат.
sexus – стать; також гендерна
дискримінація, дискримінація за
статтю) – упередження чи дискримінація людей через їхню стать
або гендер.
У коментарях інші водії просто
закидали камінням водія червоного Renault, вирішивши з наклейки на авто, що водій – жінка. Так,
авто припарковане жахливо і з
порушенням ПДР, проте це не
привід ображати людину, а привід подарувати збірник правил
дорожнього руху.
Пізніше у коментарях авторка
фото Ольга Крилова зазначила,
що за кермом авто був чоловік.
Як бачимо, стать не впливає на
майстерність водіння. Часто до-

водилось чути фразу, що жінки,
навпаки, кермують краще чоловіків, бо вони більш обережні, проте
це все суб’єктивно.
«Головне – черевика на заднє скло
приліпити», – помітив наклейку на
задньому склі Volodymyr Smolkin.
«Зате машинка в тіньочку, а
на інших наплювати, машинка ж
дами», – прокоментував Володимир Кондратюк.
«Это фото с раздела "Ну я же девочка..."», – пише Богдан Кирьянов.

свої підписи: 1916, 1929, 1951... Є зовсім зворушливе: «Ми
фарбували церкву, Пєвцов, Волинський, Нечитайло.
1976» – і домалювали пензлика з драбинкою... Люди,
звичайні, як ми, люди нам передають привіт: я був,
я жив!... А потім прийшов дзвонар, впустив у вежу
абсолютно неземні вібрації!... і ми загубилися в часі
і просторі..., я тільки помічав на стінах нескінченну
круговерть дат минулих століть...» – пише відомий
мандрівник Олександр Хоменко.
Фото зі сторінок у соцмережі користувачів
Khomenko Alex та Артем Возний.

8 червня 2021 року набрала
чинності постанова Кабінету
Міністрів України від 2 червня
2021 року № 580, якою внесено
зміни до нормативних актів,
що регламентують видачу посвідчення водія та реєстрацію
транспортних засобів.
Зміни передбачають надання можливості внутрішньо переміщеним особам без
зареєстрованого основного
місця проживання отримувати в сервісних центрах МВС
наступні послуги:
• складати іспити на право керування транспортними засобами;
• обмінювати та відновлювати
посвідчення водія;
• реєструвати та перереєстровувати транспортні засоби.

У такому разі до пакету необхідних документів додатково
надається довідка про взяття на
облік внутрішньо переміщеної
особи, в якій зазначено фактичне
місце проживання. Також адміністратору сервісного центру
МВС можна пред’явити довідку
в електронному форматі через
застосунок Дія.
Отримати додаткову інформацію та консультацію
можна за номером: (044) 290
19 88 або у повідомленнях на
офіційній фейсбук-сторінці
ГСЦ МВС.
РСЦ ГСЦ МВС
в Житомирській області
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Середа, 16 червня 2021

Візьміть у добрі руки пухнастого друга:
оголошення у Житомирі
станом на 14 червня

Васька шукає нову
домівку

«Хазяйка поїхала, залишивши котика. Стерилізований, дуже спокійний, ходить
в лоточок», – зазначають в
оголошенні.
Подробиці за телефоном: 0932283495, Людмила.

Анна Сергієнко

Публікуємо 5 актуальних оголошень з посиланням на сторінку волонтерів «Animal.help Zt – Допомога тваринам м. Житомир», завдяки яким ви
зможете знайти чотирилапого домашнього улюбленця.
Не купуйте – візьміть з рук!

2 муркотливих персики
шукають дім

«Заводське фасування в пухнасті
упаковки вагою 0.5 кг.
Правила "приготування":
- постійно гладити;
- годувати смачненьким;
- вкладати спати на подушечці»,
– пишуть у публікації.
Для більш детальної інформації
звертайтесь: 0930955463, Ірина.

Руденька
киця потребує
господарів

«Киці дуже потрібен
дім. Буде комусь кращим
другом. Віддам або можливо привезу сама», – зазначають у дописі.
Подробиці за телефоном: 0672983209.

Чорний хлопчик і дівчаткашпротинки шукають домівки

«Ми пообіцяли цим крихіткам,
що їх більше ніколи не викинуть, тому
шукаємо сім'ї, котрі готові полюбити їх
всім серцем. Кошенятам до 3-х місяців,
активні та грайливі, лоточок знають.
Чорний хлопчик, дівчатка-шпротинки.
Допоможемо зі стерилізацією дівчаток
за віком», – інформують у дописі.
Для більш детальної інформації
телефонуйте: 380966837135, Тетяна або
0674112097, Яна.

Котик і киця у
люблячі руки

«Милі дівчатка та
хлопчик шукають люблячі руки. Житомир.
Кому потрібен пухнастий друг, то звертайтесь за тел.: 0679842849,
Вікторія», – зазначено в
оголошенні.

«Дорого-багато»: які коштовні речі
житомиряни продають в інтернеті
Марія Кравчук

Часто житомиряни не поспішають позбутися
речей, якими не
користуються. Вигідніше ж продати
та отримати вигоду
з непотрібної речі,
з іншого боку – для
когось ця річ може
виявитися корисною.
Цього тижня журналісти газети «20 хвилин»
переглянули один із найпопулярніших українських
сайтів з публікації безкоштовних оголошень для
того, аби з’ясувати, які незвичайні речі з коштовних
металів продають житомиряни.
Пропонуємо цікаві речі
із золота, які можна придбати у Житомирі.

• Вдала інвестиція

На фото золотий перстень, який нагадує каблучку з фільму «Володар
перснів». Уявляю картину,
як власник цієї прикраси
такий в образі троля: «Моє
золотце».

Недарма золото вже багато
сотень років вважається надійним і високоліквідним
активом. Його запаси у світі
обмежені, а видобуток вимагає чималих фінансових
затрат, тому, за прогнозами
аналітиків, цінність золота
тільки зростатиме.
Ціна такої інвестиції –
20 000 грн.

• Унікальна та
універсальна річ
Чомусь мене завжди
дивував такий подарунок,
як статуетка. Одна із тих

А в т ор ог олоше н н я
пише, що перстень містить
14 г золота і дорогоцінний
камінь берил. «Добротный,
толстый перстень, хорошее
вложение денег», – написав
автор оголошення Микола.
Про вклад грошей доречно зауважено, адже
часто кошти вкладають не
у валюту, а саме в золото.

безглуздих речей, які часто
дарують на свята. Це виключно моя суб’єктивна
думка, бо, як на мене, статуетки лише займають місце і постійно припадають
шаром пилу. Яку роль вони
мають виконувати, крім естетичної?
На фото видно, що такою статуеткою і цвях прибити можна буде, і горіхи
колоти, тобто річ функціональна.
Авторка оголошення
пише, що статуетка з топазу
в 500 карат, хрест виконаний із рожевого золота з 12
натуральними рубінами
вагою в 1 карат і натуральним жовтим цитрином у 8
карат. Робота унікальна, бо
виконана на замовлення в
єдиному екземплярі.
І добавити нічого, крім
ціни, – 19 000 грн.

• Тарілка для фруктів

Із цієї тарілки для фруктів і їсти не хочеться, щоб
ненароком її не пошкодити.
Це дуже дорога, антикварна і золота таріль відомого
бренду Meissen. Виготовле-

на з кобальту та золота, її
розмір – 23 см.

товляють з використанням
справжнього золота. Материнська плата містить
золото практично у всіх
елементах, починаючи від
роз'ємів, сокетів процесора,
слотів оперативної пам'яті
і закінчуючи портами та
перемичками.

Коли я писала, що вона
дуже дорога, я не перебільшила, бо доклавши
пару тисяч, можна було б
придбати статуетку або й
золотий перстень, описані вище. Ціна тарілки для
фруктів – 15 000 грн.

• Креативний подарунок

Якщо ви не можете собі
дозволити перераховані
вище коштовні речі, а подарувати золото близькій
людині хочеться, є досить
креативний та бюджетний варіант – комп’ютерна
плата з процесорами. Не
дивуйтесь, я нічого не наплутала. Такі плати виго-

Інша вже річ, що золота
там не так і багато, у кращому разі – пара-трійка сотень
міліграм, які ще потрібно
витягти.
Автор оголошення Володимир продає таку «золоту»
плату за 400 грн.
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Житомирські міські легенди та
перекази про містичне: воєнні часи
Руслан Мороз, Ігор
Гарбуза

Житомир має власну
антологію міфів та казок, але більшу частину
цієї спадщини ми майже взагалі не знаємо.
Продовжуємо розповіді про
незвичайні події у Житомирі,
які сталися протягом багатьох
століть, але про які мало хто
пам’ятає. Наближається дата нападу на нашу країну нацистської
Німеччини, тому дуже доречно
буде згадати кілька історій того
часу. Такі собі невеличкі оповідки
про минуле життя.

Стосовно Пушкіна на
міському бульварі
Вже багато хто писав, а не писав тільки ледачий, про історію з
бюстом Олександра Пушкіна на
бульварі. Можемо нагадати, що
бюст Пушкіна був схований від
окупантів через побоювання, що
вони просто знищать пам'ятник,
відправивши його на переплавку.
А це перший пам’ятник, побудований на зібрані гроші житомирян. Версій, яким чином все
це було зроблено, є декілька.
Але ми вважаємо, що більш реалістичною є версія, що один із
керівників Житомирського міськвиконкому, ймовірно, на прізвище Октябрський, віддав розпорядження акуратно зняти бюст
Пушкіна з постаменту і заховати.
І коли німці окупували наше місто, то його вже не було на місці.
Після війни бюст був знайдений
захованим на подвір'ї одного з
комунальних підприємств міста,
але його саме сховали, а не закопували, на відміну від пам'ятника
Леніну біля музичної фабрики.
Той пам'ятник дійсно закопали,
потім вже після війни повернули
на колишнє місце. До війни також
існував пам'ятник Леніну на центральній площі міста. На початку
війни його було знищено. До того
ж він стояв напроти сучасної комунальної аптеки № 127. Цікавий
факт: правою рукою вождь світового пролетаріату показував в бік
Спасо-Преображенського собору.
Виходило щось на зразок «вірною
дорогою йдете, товариші, в сторону православного храму...».

Військовий регулювальник вермахту на розі Великої
Бердичівської (у часи німецької окупації вулиця була
перейменована на Адольфа Гітлера) і Михайлівської.
бурхливих 20-х років на Україні:
«Ніколи не чіпайте кучерів, повій
та акторів – вони прислужують
будь-якій владі». І згадували це
в зв’язку з воєнною історією житомирських театрів.
Варто нагадати, що у Житомирі під час окупації німці жили
досить компактно в районі сучасних вулиць Лермонтовської,
Пушкінської, Миколаївської (зараз Фещенка-Чопівського), тобто
там, де до революції мешкали поважні особи, відпочивальники
та актори міських театрів. Також
там були розташовані борделі
для німецьких офіцерів. До парку пускали тільки німців, і його
обнесли великим парканом з табличками, що місцевим жителям
заборонено тут гуляти. Усіх, хто
жив на цих вулицях, виселили.
Але акторів житомирських театрів, які мешкали у зазначеній
зоні компактного розташування,
німці не виселяли, а, навпаки,
розпорядилися видавати пайок
та грошову допомогу, заборони-

Як житомирські актори
поєднували натхнення з
патріотизмом
У попередніх оповідках ми
згадували відомий і досі актуальний вислів одного з ватажків

Йозеф Тисо - Президент
Першої Словацької
республіки.

ли відправляти їх на примусові
роботи до Німеччини.
Під час окупації у Житомирі
працювали два театри. Один – у
приміщенні міського театру, зараз
це обласна філармонія, інший –
на Михайлівській. З репертуаром
проблем також не було.

50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції. Згодом
якось це ім’я трохи забулося, і
вже у 1981 році до святкування
100-літного ювілею українського
драматурга Івана Антоновича Кочерги постановою Ради Міністрів
УРСР театру присвоєно його ім'я
– Житомирський обласний український музично-драматичний
театр імені Івана Кочерги.
Повертаємося до історії з
п’єсою «Наталка-Полтавка».
Цей відомий твір було написано у 1819 році. Іван Петрович
Котляревський як директор
полтавського театру прагнув покращити далекий від звичайного
життя театральний репертуар
живою народною п’єсою. Жанр
«Наталки-Полтавки» визначає І.
Котляревський як опера малоросійська у двох діях, натякаючи читачеві на велику кількість
пісень та вкраплення музичного
супроводу у твір. З погляду сьогодення – це драматичний твір,
де побутовий конфлікт проливає світло на соціальні відносини між різними верствами
населення, зокрема простими

Житомирський театр (нині – міська філармонія). На
задньому плані Житомирська водонапірна вежа –
пам'ятка архітектури.
Як ми знаємо, 31 грудня 1943
року, якраз напередодні Нового
року, Житомир був звільнений від
німецько-фашистських загарбників. І вже 8 січня 1944 року в газеті
«Радянська Житомирщина» було
розміщено оголошення: «Сьогодні розпочинає п’єсою "НаталкаПолтавка" свій театральний сезон
Житомирський міський театр».
Перший день нового сезону і
був днем народження сучасного
Житомирського музично-драматичного театру, якому у жовтні
1966 року після спорудження
нового приміщення з великою
і малою глядацькими залами,
репетиційними і службовими
приміщеннями (архітектор Б.
Жежерін) на центральній площі
Житомира було присвоєно ім’я

селянами, наймитами та чиновниками. Зрозуміло, що цю досить складну музичну виставу
неможливо було виконати без
попередніх тривалих репетицій.
Але нагадуємо, що 8 січня 1944
року цією п’єсою почався відлік
нового житомирського театру!
Тож під час окупації цю музичну
п’єсу або, як зазначає сам Іван
Котляревський, оперу малоросійську у двох діях, постійно
виконували на театральній сцені!
Треба сказати, що її виконували і до війни. Варто додати, що
за німецької окупації театрів у
Житомирі існувало більше, ніж
зараз. І практично жоден актор
не постраждав від окупантів,
окрім директорів театрів, яких
німці регулярно розстрілювали.

За даними В. Гайдабури,
загалом з 1941 р. до 1943 р. під
час окупації було поставлено 21
виставу, як-от «Наталка-Полтавка», «Маруся Богуславка», «Вій»,
«Безталанна» та інші. Також у
театрі регулярно проводились
концерти. Для порівняння, зараз
Житомирський театр має приблизно три прем’єри на рік.
Але знову повертаємося до
наших акторів. За всі часи актори, як і всі творчі особистості,
дуже любили увагу та шану з
боку сильних світу цього, і саме
цим скористалися житомирські
підпільники. Житомирські актриси також проводили багато
часу у товаристві німецьких та
словацьких офіцерів, яких дуже
приваблювала жіноча краса.
Після приємного спілкування
на ранок підпільники театру подавали інформацію щодо всього
почутого та побаченого зі всіма
подробицями, якщо можна так
сказати, «на стіл» керівника житомирського підпілля Григорія
Шелушкова.
Крім тотального спостереження за німецькими офіцерами,
співробітниками театру разом з
підпіллям Шелушкова був розроблений план підриву будівлі
театру з представниками окупаційної верхівки. Вони його навіть
замінували. Але завдяки стрімкому просуненню визвольних військ
прийшов наказ не знищувати
окупантів у самій будівлі театру
і план не було реалізовано, тому
будівля міського театру збереглася. Німці намагалися насильно
вивезти театральну трупу і всі
реквізити. Але підпільники театру і актори закопали костюми
і декорації, а самі сховалися по
хатах знайомих.
Зберіглися й спогади про те,
як співробітниця міського театру,
яка працювала адміністратором,
тривалий час ховала в себе начальника одного із закладів
культури Житомира на прізвище
Дубман. Якби хтось дізнався, що
жінка ховає в себе єврея, та ще й
начальника якогось там закладу,
всіх разом було б страчено. Тільки
у 1942 році чоловікові вдалося за
допомогою друзів втекти з окупованого Житомира і перейти лінію
фронту. Саме тому у грудні 1943
року боєць Дубман визволяв Житомир у складі Червоної Армії.
Цікавим фактом є видача
окупаційною владою ордерів на
заняття квартир або будинків. Ці
ордери діяли навіть після війни,
коли була необхідність довести
законність проживання в тому чи
іншому будинку. Якщо в людей
запитували документи на житло, вони спокійно пред’являли
німецьки ордери, і це питання
більше не порушувалося.
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Підземні ходи і воєнні
склади
Старожили розповідають, що
майже до 1980-х років входи до
підземних ходів були відкриті.
Багато хто з дітлахів бавився тим,
що грав у війну саме в житомирських катакомбах. Згадують, що
територію біля Успенського храму, що на Подолі, під час окупації Житомира німці ретельно досліджували. Після цього
підземелля використовували як
військові склади. Навіть постійно була присутня охорона. Але
що саме там зберігалося, ніхто
не знає. Після війни радянські
війська також досліджували ці
катакомби, зробили карту підземель, але нічого невідомо про
те, чи було щось там знайдено.

На місці публічних страт
зараз розташована сцена
сучасного Житомирського
драматичного театру
9 липня 1941 року фашисти
окупували місто. Почалися нечувані розправи і пограбування. Через кілька днів на Сінній
площі гітлерівці стратили 21
містянина. На Богунії – околиці
міста – і на восьмому кілометрі
по Новоград-Волинському шосе
гітлерівці зібрали близько 4 тис.
військовополонених солдатів та
офіцерів Червоної Армії і влаштували табір смерті. Тут вони
здійснювали масове знищення
хворих і поранених радянських
воїнів. Сюди гестапівці привозили дітей з дитячого будинку
по вул. Синельніковській № 12 і
розстрілювали їх.

Пам'ятна плита біля театру на місці страт. Сучасне фото.
осіб – жертв нацизму на території Житомирської області.
Ґетто у Житомирі було розташоване у центральній частині
міста на вулицях Чуднівській,
Острозькій та Кафедральній і
було огороджене колючим дротом, охоронялось поліцією. Під
загрозою розстрілу в’язням наказали носити жовті нашивки на
грудях або білі пов’язки на руці
із зображенням шестикутної
зірки. Загалом тут утримували
35 тис. осіб.
Місце публічних страт було
також у центральній частині міста, поряд з єврейським гетто. На
сучасній Соборній площі було

театру. Точно в тому місці, де
була шибениця, зараз розташований планшет основної сцени
театру. Можна припустити, що
географічно рівень шибениці та
театральної сцени майже співпадають.

Житомирські мас-медіа
під час німецької окупації
Ф. К. Бржезіцький згадував:
«Все було буденно, прозаїчно і
якось навіть не по-воєнному тихо
і трагічно. Адже під час війни
нібито звичне, побутове життя
продовжувалося, діти ходили
до школи, хлопці залицялися
до дівчат».
З метою попередження супротиву населення окупаційна
влада надавала дозволи на відкриття закладів культури. Також
у Житомирі діяв радіовузол, де
у музичному супроводі проводилися передачі українською
і німецькою мовами, щодня о
13:00, 16:00, 18:00. У неділю звучали концерти місцевих капел
бандуристів, українського хору

та київської опери. Радіовузол
отримав нове приміщення, придатне для радіомовлення.
Цікаво, що на Пасху із Житомирського Спаса-Преображенського собору проводилася
пряма трансляція нічного богослужіння – всеношної. Це взагалі
була перша трансляція богослужіння у Житомирі наживо.
Наступного разу подібні прямі
трансляції богослужінь почали
проводитися у Житомирі тільки
під час пандемії COVID-19, тобто
майже через вісім десятків років.

Невідомий подвиг
військової поштарки
Напередодні війни у Житомирі було розташовано військову
пошту Київського особливого
військового округу. Звісно, це
була таємниця. В штаті пошти
працювало всього 12 осіб. Хто
вони, які мали прізвища та посади, досі невідомо, адже не всі
архіви ще відкриті. Навіть родичи та члени сімей не знали,
ким працюють їхні рідні. Для

На розі Соборної площі та вул. Великої Бердичівської,
Житомир, 1941 р.
Відповідно до висновків радянської Надзвичайної комісії,
на території Житомирської
області за період німецької
окупації з липня 1941 р. по березень 1944 р. загинуло 249 тис.
152 особи, з яких – 170 тис. 557
мирних громадян, 78 тис. 595
військовополонених; на примусові роботи до Німеччини
було відправлено 75 тис. 535
осіб, з яких повернулося лише
50 тис. 328 осіб. На сьогодні у
різних виданнях значиться від
220 тис. 364 до понад 322 тис.

побудовано шибениці, де німці
вішали всіх, хто порушував режим або був запідозрений у неблагонадійності. Тільки за день,
24 грудня 1942 р., було повішено
24 особи. Тут німці вбили житомирського підпільника Льоню
Калиновича, котрий входив до
складу дитячої підпільної групи.
На жаль, сьогодні його могила
закинута і забута.
Саме на цьому лобному місці сьогодні розташована будівля
сучасного Житомирського академічного музично-драматичного

Забута всіма могила юного підпільника
Льоні Калиновича.

всіх вони були пересічними працівниками якихось цивільних
підприємств.
Коли Житомир залишив генерал Михайло Кирпонос, що
відбулося за тиждень до початку
окупації міста, він дав наказ про
евакуацію таємної військової пошти. Разом із поштою повинні
бути евакуйовані її співробітники. Коли всі сіли до вантажівки,
то з’ясувалося, що в однієї співробітниці важко захворіла мама
і вона отримала від начальника
пошти дозвіл залишитися, щоб
доглядати за лежачою хворою.
Дорогою від Житомира до Києва вантажівку-полуторку наздогнала німецька авіація і вщент
знищила. Всі загинули. І в живих
залишилася тільки одна співробітниця, яка отримала дозвіл
доглядати за хворою мамою.
Власне, звістку про загибель своїх
колег вона отримала тільки після
звільнення Житомира від окупантів. Коли 9 липня 1941 року
у Житомир увійшли німецькі
війська, то співробітниця пошти
побачила на стовпах оголошення:
«Німецькій окупаційній владі
стало відомо, що у Житомирі залишився співробітник військової
пошти. Цьому співробітнику,
якщо він добровільно прийде в
комендатуру і здасться сам, обіцяно велику грошову винагороду
і навіть корову».
Нагадаємо, що у Житомирі
окупанти забороняли торгувати
м'ясом, курячими яйцями, молоком і сиром. Все це реквізували
на користь німецької армії. Отже,
корова у господарстві забезпечувала сите існування всієї сім'ї.
Так у ж винагороду було
обіцяно тим, хто вкаже на місцезнаходження співробітника
згаданої військової пошти. Жінка не видала себе. Прочитавши
оголошення, зрозуміла, що німці
не знають, що вона – не співробітник, а співробітниця. Також
було зрозуміло, що ні імені, ні її
адреси теж ніхто не знає.
Пізніше, вже після війни, ця
жінка розповідала, що вона не
пішла на зраду і не видала себе,
хоча вела в окупації практично
злиденне життя. Грошей не було
ні на харчування, ні на ліки для
хворої матері. Намагаючись у
роки війни вести себе якомога
непомітніше, вона, будучи віруючою, продовжувала ходити
до Свято-Іаківської церкви на
Руському кладовищі. Ніхто не міг
навіть припустити, що співробітник військової секретної пошти –
це не тільки співробітниця, а ще
й глибоко віруюча прихожанка
місцевого храму. Після звільнення Житомира з нею розмовляли
співробітники НКВС, похвалили
за патріотизм і виконання свого
громадянського обов'язку. Незважаючи на час, проведений
фактично в підпіллі з ризиком
для життя, вона не була нагороджена державними нагородами і
не була визнана учасником війни.
Але ми розуміємо, що її вчинок
також був мужнім внеском у перемогу над ворогом.
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Персона

«Я утренний Житомир обожаю» –
до 71-річчя із дня народження Ігоря Живагіна
Ігор Федорович Живагін народився 24 червня 1950 року
у місті Верхотур'є Свердловської області. Він прожив недовге за часом, але прекрасне за творчим змістом життя.
Після закінчення Житомирського педагогічного інституту працював вчителем у кількох сільських школах області. Протягом
останніх чотирьох років очолював видавництво «Льонок». У
липні 1997 року на сорок восьмому році обірвалося життя
поета, члена Житомирської обласної організації Спілки письменників України, людини щирої душі.
За життя Ігоря Живагіна вийшли збірки віршів «Осінній поцілунок», «В ім'я любові», «Очима блаженної душі», «Під вічним
куполом небес», «Агонія кохання». Після його смерті вийшла
збірка «Очима чуткої душі» у перекладі українською Івана
Сльоти. У його віршах злилися воєдино думка і пристрасть,
доброта, громадянська позиція, ніжність, любов. У 2010 році
у видавництві «Полісся» вийшла збірка «Прикосновенье», яка
присвячена пам'яті поета і до якої увійшли вірші, написані
Ігорем Живагіним у різні роки.
Пропонуємо на розсуд читачів спогади людини, яка причетна
до долі поета. Ця стаття була написана для збірки спогадів у
2015 році і пропонується у скороченому варіанті.
Член Національної спілки краєзнавців України
Євгеній Тіміряєв

Спогади про
Iгоря Жівагіна

Р. Р. Петронговський, професор
Державної академії керівних кадрів
культури і мистецтв

Сьогодні про Ігоря Живагіна
згадують і здебільшого говорять як
про поета-лірика. Фахівці аналізують його творчість, а шанувальники насолоджуються тим поетичним доробком, який він залишив
нам. Але мало кому відомо, з чого
все починалося, як побачила світ
його перша збірка поезій.
Пригадую 1993 рік. На той
час я був заступником голови облдержадміністрації. Якось одного
дня до кабінету заходить висока,
худорлява, молода людина. Назвавши себе, відвідувач попросив
допомоги йому видати свою збірку
поезій. Розповів, що він звертався
у різні інстанції, але всюди була
відмова. Тут треба зазначити, що
Ігор Живагін пише російською мовою, а це були часи, коли ця мова
була не в пошані. Слід додати, що
тоді, до речі, як і зараз, подібних
звернень було багато. Тому я без
великого ентузіазму прийняв це
чергове звернення, але разом з тим
попросив відвідувача залишити
мені свою збірку. І після того, як
її прочитаю, дам відповідь.
Після робочого дня, увечері,
я вирішив прочитати ці вірші.
Чим далі вчитувався у поетичні
рядки, тим більше утверджувався
в думці, що в моїх руках щось особливе, свіже і неповторне. Насамперед у вічі кинувся поетичний
стиль, який притаманний лише

цьому поетові. Але ще більше
вразив зміст поетичних рядків,
за ними поставала постать тонкого
лірика, людини, яка любить свій
край, свою землю, категорично
не сприймає несправедливість і
нещирість у людських стосунках.
Багато віршів поет присвячує її
величності Жінці, світлим почуттям кохання.
Когда судьба с тоской повенчана
И дома вас никто не ждёт,
Лишь удивительная женщина
Слова хорошие найдёт.
Когда фортуна столь изменчива
И вам повсюду не везёт,
Лишь удивительная женщина
Слова хорошие найдёт.
Гортаю далі аркуші паперу і
натикаюсь на вірші, які характеризують громадянську позицію
поета.
Чтоб зло сметать повсюду
без пощады,
Чтоб ложь на месте с корнем
вырывать,
Чтоб с равнодушьем не толкаться рядом
И с безразличьем рядом не
зевать.
Багато віршів присвячено поліському краю, місту Житомиру,
де поет багато років жив і творив.
Полесье, чистое Полесье…
Отрадней нет картины и
милей.
Заветный край счастливых
звонких песен,
Край добрых и отзывчивых
людей.
І тут же слова закоханості у
своє місто.

Я утренний Житомир обожаю,
Люблю встречать над городом
рассвет
И долго полусонному трамваю
Глядеть с печалью нежною
вослед.
Читаю далі і ще раз переконуюсь у чіткій громадянській
і життєвій позиціях поета. Він
відгукується, висловлює своє
ставлення до важливих суспільно-політичних подій, які
відбуваються у світі і в Україні.
Так, відчувається душевний біль
поета у поетичних рядках про
аварію на ЧАЕС.
А небо над Припятью алое…
А в думах – фатальный
апрель.
И дата молчанья кровавая,
Стал символом скорби
теперь.
А ось цілий цикл віршів про
Афганістан. У поетичних рядках
бачимо і гордість наших земляків,
і біль, і смуток.
Я погиб в Афганистане,
За горами на чужбине.
Передайте моей маме
И друзьям на Украине…

А це рядки із вірша «Афганская песня»
Всё, что с нами случилось,
До сих пор непонятно,
Но афганская песня
С болью в сердце стучит.
Мне по-прежнему снятся
Те суровые дали,
Душу часто терзает
Ледяная тоска.
Я стою со слезами,
С этой горькой медалью,
С горькой думой о прошлом,
С сединой у виска…
Було вже далеко за північ, коли
я перегорнув останню сторінку і
про себе промовив: «Це майбутня
зірка на ниві поезії!» І вже не було
жодного сумніву щодо надання
допомоги цьому молодому поетові. Вже через кілька днів були
виділені кошти, а згодом побачила
світ і перша збірка поезій Ігоря
Живагіна «Осенний поцелуй».
Окрилений першим успіхом, він
активно розпочав роботу над новою збіркою.
Відкриваючи його величезний
творчий потенціал, я розумів, що
йому потрібно створювати певні
умови для реалізації. Незабаром

така можливість виникла. У вересні 1993 року Ігор Живагін був
призначений керівником комунального видавництва «Льонок»,
що дало йому нові можливості
для здійснення своїх творчих задумів. Саме в цей час виходять
його нові збірки поезій «Глазами
блаженной души», «Во имя любви», «Под вечным куполом небес».
Одночасно вірші, особливо
чотиривірші, Ігоря Живагіна постійно публікуються на сторінках різних періодичних видань.
Він став відомим, популярним
не лише у колі друзів-поетів, а й
серед численних шанувальників
поетичного слова.
Постійно спілкуючись з цією
непересічною особистістю, я не
лише відслідковував його поетичний зріст, а й знав про складнощі
в його особистому житті. На жаль,
вони у нього були. І чи не тому
у його очах нерідко можна було
побачити смуток, який, пропускаючи через своє серце, він виплескував у поетичних рядках.
Я смеялся очень редко
И почти не зная веселья…
Незважаючи на молодий вік
поета, відчувалася втома, немов
він прожив вже дуже багато. Його
бентежила навколишня дійсність,
через яку він почував себе некомфортно.
Кругом стена
И нет освобожденья…
Не отыщу
душе своей приют…
Поет як тонкий лірик не раз закохувався, але мало був щасливий,
його з’їдала самотність. Будучи ще
в розквіті свого життя, він перебачив ранню смерть.
В слезах рождённая, в мольбе,
Есть жалость к самому себе.
Такая маленькая жалость,
Что мало жить уже осталось.
И есть рождённый в той
мольбе
Ещё упрёк своей судьбе.
И сердцу тоже своему,
Что ты не нужен никому…
Згадуючи про Ігоря Живагіна
як про поета, не можна не сказати
про нього як про людину. Серед
інших його виділяє незвичайна скромність і інтелігентність.
Сьогодні Ігор Живагін живе
лише у наших спогадах. Але
маємо дякувати, що він був на
цій землі і залишив нам свій
поетичний спадок.

P.S. У день народження поета, 24 червня
2021 року, у центральній бібліотеці
Житомира відбудеться літературний вечір,
присвячений пам’яті
Ігоря Живагіна.
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• Касира-продавця запрошуємо на роботу у продуктовий магазин. Графiк роботи
- 12-14 годинний, з/п 400-550грн/змiна.
0671002076

• МАСТЕРА И ПОМОЩНИКИ (ШТУКАТУРЫ,
ПЛИТОЧНИКИ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. РАБОТА В Г.
КОРОСТЫШЕВ. КОМПЕНСАЦИЯ ПРОЕЗДА
ДО РАБОТЫ И ОБРАТНО ДЛЯ РАБОТНИКОВ
С Г. ЖИТОМИР И ОБЛАСТИ. ОПЛАТА ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. 0685091332,0959169474

1. РОБОТА
1.1. Пропоную
• Баристу запрошуємо на роботу у продуктовий магазин. Заробiтна плата 250
грн/змiна + 5% вiд прибутку. 0671002076
• Бухгалтера по первиннiй обробцi
документацiї запрошуємо на роботу. Графiк роботи - пн-пт з 08.00 до
17.00. Заробiтна плата за результатами
спiвбесiди. 0671002076

• МЕХАНIКА ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ НА
ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО З ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦII З ГУМИ. НАДАЄМО ЖИТЛО. ГНУЧКИЙ Г/Р (ВАХТА, ЗМIНА Т.Д.) ОФIЦ.
ПРАЦЕВ-ННЯ.С. ЛЮБАРЦI, БОРИСПIЛ. Р-Н,
КИЇВС.ОБЛ. 0967147036;0673535931
• На пiдприємство потрiбнi: слюсар, технолог по ремонту електродвигунiв. Робота
в м. Обухiв Київської областi. Можливо
вахтовим методом, iногороднiм надається
житло. ЗП 9000-20000. 0961610706РусланВолодимирович

• ЗВАРЮВАЛЬНИКА ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ НА ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО З ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦII З ГУМИ. НАДАЄМО
ЖИТЛО. ГНУЧКИЙ Г/Р (ВАХТА, ЗМIНА Т.Д.)
ОФIЦ.ПРАЦЕВ-ННЯ.С. ЛЮБАРЦI, БОРИСПIЛ.
Р-Н, КИЇВС.ОБЛ. 0967147036;0673535931

• НАЧАЛЬНИКА ВIДДIЛУ ТЕХНIЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ НА ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО З ВИГОТОВЛЕННЯ
ПРОДУКЦII З ГУМИ. НАДАЄМО ЖИТЛО. ГНУЧКИЙ Г/Р (ВАХТА, ЗМIНА Т.Д.) ОФIЦ.ПРАЦЕВННЯ.С. ЛЮБАРЦI, БОРИСПIЛ. Р-Н, КИЇВС.ОБЛ.
0967147036;0673535931

• IНЖЕНЕРА З ОХОРОНИ ПРАЦIЗАПРОШУЄМО
НА РОБОТУ НА ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО З
ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦII З ГУМИ. НАДАЄМО ЖИТЛО. ГНУЧКИЙ Г/Р (ВАХТА, ЗМIНА Т.Д.)
ОФIЦ.ПРАЦЕВ-ННЯ.С. ЛЮБАРЦI, БОРИСПIЛ.
Р-Н, КИЇВС.ОБЛ. 0967147036;0673535931

• ПОТРIБНI БРИГАДИ МОНОЛIТЧИКIВ I
КАМЕНЯРIВ НА БУДIВЕЛЬНИЙ ОБ`ЄКТ В
КИЄВI (БОРТНИЧI). ПРОЖИВАННЯ НА ОБ`ЄКТI.
ОПЛАТА ВIДРЯДНА, ВИПЛАЧУЄТЬСЯ КОЖНI
2 ТИЖНI. 0664254189

ПРАЦIВНИКИ (ЧОЛОВIКИ ТА ЖIНКИ) НА
ЗАВОД З ВИГОТОВЛЕННЯ МОРОЗИВА.
ТЕРМIНОВО! З/П 18 000 ГРН. IНОГОРОДНIМ
БЕЗКОШТОВНО НАДАЄМО ЖИТЛО. РОБОТА В
ПЕРЕДМIСТI КИЄВА. 0678550161, 0956789109
• Рибопереробному пiдприємству (Київська обл.) потрiбнi пакувальники продукцiї,
оброблювачi риби, комплектувальники, водiй
ел/навантажувача. ЗП 12-18 тис.грн. Графiк:
20/10. Б/к житло, обiди. Виплата ЗП по завершенню вахти. 0978101848,0509531032
• Шукаємо на роботу кравцiв i швачок
чоловiчого одягу з досвiдом. Постiйна робота з повною зайнятiстю! Київ, Лiсова.
Пн-пт робочий день. Просторий цех i
комфортнi умови. ЗП вiд 14 000 грн.
0630498061Валентина

• РОБIТНИКIВ НА СКЛАД ЗАПРОШУЄМО НА
РОБОТУ НА ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО З
ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦII З ГУМИ. НАДАЄМО ЖИТЛО. ГНУЧКИЙ Г/Р (ВАХТА, ЗМIНА Т.Д.)
ОФIЦ.ПРАЦЕВ-ННЯ.С. ЛЮБАРЦI, БОРИСПIЛ.
Р-Н, КИЇВС.ОБЛ. 0967147036;0673535931
РОБОТА В ПОЛЬЩI, М.ГЛIВIЦИ. ОФIЦIЙНА
ТА ГIДНА РОБОТА ДЛЯ ЖIНОК НА МЕДИЧНОМУ СКЛАДI, ТА ЧОЛОВIКIВ НА БУДОВУ.
БЕЗКОШТОВНI ВАКАНСIЇ, НАДАЄМО ЖИТЛО. ЛIЦ.981 ВIД 10.07.2018 ВИД.МСПУ.
0930165413(ВАЙБЕР),0671744429
• СЛЮСАРЯ ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ НА
ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО З ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦII З ГУМИ. НАДАЄМО ЖИТЛО. ГНУЧКИЙ Г/Р (ВАХТА, ЗМIНА Т.Д.) ОФIЦ.
ПРАЦЕВ-ННЯ.С. ЛЮБАРЦI, БОРИСПIЛ. Р-Н,
КИЇВС.ОБЛ. 0967147036;0673535931
У КИЇВСЬКИЙ РЕСТОРАН ПОТРIБНI КУХАРIУНIВЕРСАЛИ (ВIД 70 ГРН/ГОД.), ЛIПЩИЦI
ПЕЛЬМЕНIВ ТА ВАРЕНИКIВ (ВIД 50 ГРН/
ГОД). ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ, ДВОРАЗОВЕ
ХАРЧУВАННЯ. ОЛЕКСАНДР, 0637471591
• Ревiзора запрошуємо на роботу у мережу продуктових магазинiв. 0671002076
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___________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується
програмними засобами ведення Єдиного реєстру з
оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом
господарювання)
___________________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу
на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного
реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової
версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка
підлягає оцінці впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ «БМ ГРАНІТ - У»
(код ЄДРПОУ 34082526)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на
довкілля
1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 10001, Житомирська
обл., м. Житомир, вул. Малинська, 10, оф.2
тел. (044)561-42-00. Директор – Біденко О.В.
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика
Планована діяльність полягає в розробці
та подальшій рекультивації Малинського
родовища гранітів ділянка Городищенська,
яка розташована у Малинському районі
Житомирської області, за 0,5 км на північний схід від с. Городище. Передбачається
видобування гранітів, в якості сировини
для виробництва щебеню будівельного та
каменю бутового і заповнювачів для важкого
асфальтобетону.
Технічна альтернатива 1
Родовище не експлуатується, розкривні
та видобувні роботи на ділянці надр проводились з 1970-х по 1995 рік, на даний час
на земельній ділянці наявна гірнича виробка.
Розкриття родовища далі (при необхідності)
буде здійснюватися відкритим способом з
в’їзною траншеєю та утворенням робочого
майданчика на добувному горизонті і необхідного випередження по розкриву, розробка планується здійснюватись відкритим
способом із застосуванням буро¬вибухових
робіт. Система розробки родовища суцільна
з паралельним просуванням фронту робіт,
транспортна з зовнішнім відвалоутворенням.
Переробка гірничої маси на щебеневу продукцію планується на пересувній виробничій
лінії. По закінченню видобування корисних
копалин передбачається технічна та біологічна рекультивація порушених гірничими
роботами земель.
Буріння робочих блоків та підбурювання
підошви виконуватиметься буровими станками фірми «Atlas-Сорсо» марки ROC-L-6-H,
розробка негабариту проводиметься гідромолотом Rammer S-56 на базі екскаватора
Volvo ЕС360В. Відокремлення гірничої маси
від масиву здійснюватиметься за допомогою
вибухових робіт, які будуть проводитись за
типовими спеціальними проектами підрядною спеціалізованою організацією. Переробка гірничої маси на щебеневу продукцію
планується на мобільному (пересувному)
дробильно-сортувальному комплексі на базі
установок Metso LT120, Mesto LT330, річною
потужністю 500 тис.т щебеню і 100 тис.т відсіву.
Встановлення мобільного щебеневого заводу
планується в гірничій виробці.
На виконання гірничих робіт на Малинському родовищі граніту ділянка Городищенська ТОВ «БМ ГРАНІТ - У» має:
- спеціальний дозвіл на користування
надрами № 4509, від 21 листопада 2007 року,
термін дії 20 років, площа об’єкту, території
18,3 га;
- робочий проект реконструкції кар’єру
промислової розробки та гірничотехнічної
рекультивації ділянки Городищенська Малинського родовища гранітів в Малинському
районі Житомирської області.
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- акт про надання гірничого відводу від
15.08.2008р. №48.
Технічна альтернатива 2
Технічною альтернативою переробки гірничої маси на щебеневу продукцію мобільним
(пересувним) дробильно-сортувальним комплексом, який буде розміщений у гірничій виробці, може бути використання стаціонарної
дробильно-сортувальної лінії з виробництва
щебеню, яку потрібно розмістити в межах
земельного відводу в підприємства за межами гірничого відводу. Завдяки використанню пересувного дробильно-сортувального
комплексу значно зменшуються вплипи на
навколишнє середовище - зокрема, немає
необхідності у використанні додаткових земельних ресурсів для розміщення виробничих
потужностей, а основні джерела викидів та
шуму будуть розміщуватись безпосередньо у
гірничій виробці, тому технічна альтернатива
№ 2 не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Територіальна альтернатива 1
Розробка Малинського родовища граніту
ділянка Городищенська буде проводитись
за 0,5 км на північний схід від с. Городище у
Малинському районі Житомирської області.
Районний центр - м. Малин розташоване на
відстані 6,0 км на захід від родовища.
Територіальна альтернатива 2
У зв’язку з тим, що родовище має визначені координати ділянки родовища на якій
затверджені запаси корисної копалини, територіальна альтернатива № 2 не розглядається.
4. Соціально-економічний вплив
планованої діяльності
Вплив на соціальне середовище носить
позитивний аспект. Соціально - економічний
вплив планованої діяльності полягає в забезпеченні населення робочими місцями крім
того, сплаті податків в місцеві бюджети (в т.ч.
сплата рентних платежів).
5. Загальні технічні характеристики,
у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа,
обсяг виробництва тощо)
Загальна кількість запасів згідно спеціального дозволу на користування надрами
ділянка Городищенська Малинського родовища граніту № 4509 від 21.11.2007р. становила
по категоріям: А- 105 тис.м3, В - 946 тис.м3,
С1 - 2719 тис.м3. Разом по категоріям А + В +
С1- 3770 тис.м3.
Корисними копалинами на ділянці Городищенська Малинського родовища гранітів
виступають граніти для виробництва щебеню.
Подальшу розробку карє’ру планується проводити сучасною технікою та з урахуванням
сучасних досягнень в технології проведення
розробки родовищ. Розкривні роботи проводитимуться по одному горизонту екскаваторами та бульдозерами, перевезення їх у відвал
буде виконуватись автосамоскидами. Буріння
робочих блоків та підбурювання підошви виконуватиметься буровими станками, розробка
негабариту проводиметься гідромолотом на
базі екскаватора. Відокремлення гірничої маси
від масиву здійснюватиметься за допомогою
буро-вибухових робіт. Переробка гірничої
маси на щебеневу продукцію планується на
мобільному (пересувному) дробильно-сортувальному комплексі.
Згідно робочого проекту річна потужність
кар’єру становить 268 тис. м3 гірничої маси в
твердому стані, річна виробнича потужність
щебеневого заводу - 500 тис.т щебеню та 100
тис.т відсіву. Строк служби кар’єру 18 років.
6. Екологічні та інші обмеження
планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої
діяльності встановлюються згідно Законодавства України з дотриманням нормативів
гранично-допустимих рівнів екологічного
навантаження на природне середовище, санітарних нормативів, охорони праці, пожежної
безпеки, радіаційного контролю, поводження
з відходами тощо.

щодо технічної альтернативи 2
Екологічні та інші обмеження планованої
діяльності встановлюються згідно Законодавства
України з дотриманням нормативів граничнодопустимих рівнів екологічного навантаження
на природне середовище, санітарних нормативів, охорони праці, пожежної безпеки, радіаційного контролю, поводження з відходами тощо.
щодо територіальної альтернативи 1. Дотримання встановлених законодавством норм
щодо санітарно-захисних зон.
щодо територіальної альтернативи 2. Не
розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
При розробці родовища забезпечити
заходи з інженерної підготовки та захисту
території родовища в межах видобувної площі
для недопущення несприятливих природних
явищ (ерозія схилів, бортів, підтоплення, зсуви
тощо) викликаних діяльністю підприємства.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно як до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1,2.
У зв’язку з тим, що родовище існуюче територіальна альтернатива 1,2 не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого
впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності
щодо технічної альтернативи 1 при розробці Малинського родовища граніту ділянка
Городищенська на довкілля включають:
- клімат і мікроклімат - відсутні;
- грунт - зняття ГРШ (при необхідності) з
площі земельної ділянки відведеної під розробку кар’єру, за межами виділеної ділянки
- вплив на ґрунти відсутній. Після відпрацювання родовища передбачена гірничотехнічна
і біологічна рекультивація порушених гірничими роботами земель відповідно до проекту.
- геологічне середовище - проявляється у
вигляді порушення природного рельєфу денної поверхні з утворенням гірничої виробки
(згідно спеціального дозволу на користування
надрами № 4509, від 21 листопада 2007 року
площа родовища становить 18,3га) та утворення тимчасового зовнішнішнього відвалу
розкривних порід, тимчасовому зниженню
рівня поверхневих вод у зоні впливу кар’єру
на час проведення промислової розробки.
- повітряне - вплив на повітряне середовище відбувається за рахунок викидів в
атмосферне повітря забруднюючих речовин
при проведенні розкривних (при необхідності), буро-вибухових та видобувних робіт,
розвантажувально-навантажувальних робіт,
при переробці гірничої маси на щебеневу продукцію, при роботі двигунів кар’єрної техніки
та в процесі обслуговування техніки. Шумове
навантаження пов’язане з роботою гірничого
та дробильно- сортувального обладнання,
кар’єрних машин і ремонтних робіт.
- водне - вплив на ґрунтові води в районі
Малинського родовища ділянка Городищенська внаслідок розробки родовища та відкачки кар’єрної води та помірний вплив на
поверхневі водні об’єкти внаслідок скидання
очищених кар’єрних вод в р. Ірша. Аварійних
скидів кар’єрних вод здійснюватися не буде.
- рослинний і тваринний світ, заповідні
об’єкти - фізичний і ландшафтно- формуючий
вплив на флору і фауну району робіт, зміни
умов існування рослин і тварин на безпосередній тереторії проведення робіт. Території
об'єктів ПЗФ, та території перспективні для
заповідання відсутні.
- навколишнє техногенне середовище вплив відсутній.
щодо технічної альтернативи 2:
щодо територіальної альтернативи 1
соціальне середовище – здійснення негативних впливів не передбачається. Планована діяльність позитивно впливає на рівень
зайнятості місцевого населення та розвиток
економіки і промисловості району;
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається.

9. Належність планованої діяльності
до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати
значний вплив на довкілля та підлягають
оцінці впливу на довкілля (зазначити
відповідний пункт і частину статті 3
Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля»)
Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та
об’єктів, які можуть мати значний вплив на
довкілля, та підлягають оцінці впливу на
довкілля (ч. 3 п. 3 ст. 3 Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля»).
10. Наявність підстав для здійснення
оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного
негативного транскордонного впливу
на довкілля та перелік держав, довкілля
яких може зазнати значного негативного
транскордонного впливу (зачеплених
держав)
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає. Транскордонний вплив відсутній.
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 ОВД у відповідності із ст.6 ЗУ
«Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII
від 29 травня 2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній
громадськості
Планована суб’єктом господарювання 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 довкілля - це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту
з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення
планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з
оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від
громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки
транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля,
що враховує результати аналізу, передбаченого
абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на
довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14
цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля
уповноважений орган, виходячи з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності
та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження
планованої діяльності без оцінки впливу на
довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля
передбачає право і можливості громадськості
для участі у такій процедурі, зокрема на стадії
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також
на стадії розгляду уповноваженим органом
поданого суб’єктом господарювання звіту з
оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом
щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які
зауваження і пропозиції до звіту з оцінки
впливу на довкілля та планованої діяльності, а
також взяти участь у громадських слуханнях.
Детальніше про процедуру громадського об-
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говорення звіту з оцінки впливу на довкілля
буде повідомлено в оголошенні про початок
громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його
скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не
проводяться і не призначаються на дати, що
припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному вебсайті уповноваженого органу громадськість
має право надати уповноваженому органу,
зазначеному у пункті 15 цього повідомлення,
зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції,
вкажіть реєстраційний номер справи про
оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на
довкілля (зазначений на першій сторінці цього
повідомлення). Це значно спростить процес
реєстрації та розгляду Ваших зауважень і
пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені

в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх
отримання). Особи, що надають зауваження
і пропозиції, своїм підписом засвідчують
свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати
частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у
процесі громадського обговорення обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля. Детальна інформація
про це включається до звіту з оцінки впливу
на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про
провадження даної планованої діяльності буде
Висновок з оцінки впливу на довкілля,
що видає Міністерство захисту довкілля
та природних ресурсів України.
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу на довкілля, необхідно
надсилати до Міністерство захисту довкілля
та природних ресурсів України, Департамент
екологічної оцінки та контролю, відділу оцінки впливу на довкілля. Поштова адреса: вул.
Митрополита Василя Липківського, буд. 35, м.
Київ, 03035. Електронна адреса: OVD@mepr.
gov.ua, тел./факс +38 (044) 206-31-40, +38 (044)
206-31-50. Контактна особа: Тіщенкова Марина
Олегівна, директор Департаменту.

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

• Послуги оренди трала, негабаритнi
перевезення по Українi. Послуги зi
збирання врожаю комбайнами, обробка землi, посiв, обприскування,
дрони. www.avto-spectehnika.com.ua
0965591438,Сергiй

4.2. Будiвельнi, ремонтнi
роботи. Послуги

2.16. Здам в оренду

ВИКУП АВТОМОБIЛIВ БУДЬ-ЯКИХ МАРОК, В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНI, ПIСЛЯ ДТП,
НЕ РОЗМИТНЕНI, ПРОБЛЕМНI. ДОРОГО.
0976484669, 0635852350

3.5. С\Г технiка, та запчастини.
Продам

• ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ СКЛАДСЬКI ТА
ВИРОБНИЧI ПРИМIЩЕННЯ. РАЙОН ТЦ ДАСТОР. 0679205472
• ПОДОБОВО 2-Х КIМ. КВ. VIP-КЛАСУ, ЄВРОРЕМОНТ, В ЦЕНТРI МIСТА, 250ГРН/ДОБА.
ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ. 0665711000,
0977228822

2.18. Куплю Нерухомiсть
• Куплю квартиру, будинок або частину будинку (в будь-якому станi). Житомир та передмiсття. Швидка оплата.
0674249331,0934249331

3. АВТО
3.3. Автомобiлi. Куплю

ВIЯЛКИ ЗЕРНОВI, НОВI, 220-380В, ПРОВIЮЄ
ВСI ВИДИ ЗЕРНА (СУШЕНУ ЯГОДУ), ЛЕГКА
ТА ПРОСТА У ВИКОРИСТАННI, ПОВНIСТЮ
ЗАМIНЮЄ РЕШЕТНУ ВIЯЛКУ, В НАЯВНОСТI,
ВIДПРАВКА НОВОЮ ПОШТОЮ, АБО IНТАЙМ,
ФОТО НА VIBER. 0954409323, 0677038167,
ВIТАЛIЙ
ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСIХ ВИДIВ М/АВТОБУСIВ
ТА МIНIВЕНIВ У НАЯВНОСТI ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ (2-7 ДНIВ), НОВI ТА Б/В, ГУРТОМ
ТА ВРОЗДРIБ, ВIДПРАВКА ПО УКРАЇНI, Є
СВIЙ СКЛАД. HTTPS://BUSIK-1.COM/UA/
0971521331, 0964465131, 0977266640
• КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНI "АННА",
ПРЕС-ПIДБИРАЧI РIЗНИХ МАРОК, ТРАКТОРИ
Т-25, МТЗ-82, ПЛУГИ ОБОРОТНI, IНША С/Г
ТЕХНIКА, ПОЛЬЩА. 0974742211, 0974742272

ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення електронних
торгів з продажу предмету іпотеки:
1. 1/3 ч. житл. буд. з/п 62,8 кв.м та 1/3 ч. зем. діл. КН: 1820982701:01:001:0597 з/п
0,25 га, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Морозівка, вул. Базарська,
430. Дата торгів: 08.07.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №482902
(уцінено лот № 477423);
2. Житл. буд., з/п (кв.м): 178,20, за адресою: Житомирська обл., Бердичівський
р-н, м. Андрушівка, вул. Квітнева (Котовського), 30. Дата торгів: 08.07.2021 09:00 год.
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №482283;
3. Цілісний майновий комплекс, з/п 5686,9 кв.м, за адресою: Житомирська
обл., Любарський р-н, с. Громада, вул. Польова, 2. Дата торгів: 08.07.2021 09:00 год. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №482900;
4. Квартира №1, з/п 46,0 кв.м, житл. пл. 27,1 кв.м та зем. діл. пл. 0,0268 га,
КН: 1810136600:03:005:0020, за адресою: м. Житомир, пров. Бджолиний, 7. Дата торгів:
09.07.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №483005;
5. Житл. буд. з/п 81,9 кв.м, зем. діл. пл. 0,25 га КН: 1820987001:01:002:0614, зем. діл.
пл. 0,1295 га КН: 1820987001:01:002:0615, за адресою: Житомирська обл., Житомирський
р-н, с. Хомутець, вул. Яворівська, 35. Дата торгів: 12.07.2021 09:00 год. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №483296 (уцінено лот № 479154).

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

4. БУДМАТЕРIАЛИ
4.1. Будiвельнi сумiшi, цемент,
пiсок. Продам
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РАСТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М ЗИЛ. 0677905739,
447067
• Щебiнь, пiсок, бут, земля, перегнiй,
дрова з доставкою а/м Камаз, ЗIЛ.
0679383303Олександр

• Бригада виконує всi види покрiвельних
та монтажних робiт з виїздом по
Житомирськiй областi. Гарантiя та якiсть
гарантуємо. 0985184284
• Виконуємо всi види будiвельних робiт:
кладка, монтаж, демонтаж стiн. Перепланування та вирiзання дверних отворiв в
монолiтних стiнах. 0985184284

• ВИКОНУЮ РЕМОНТНI РОБОТИ. ШТУКАТУРКА СТIН, ШПАКЛЮВАННЯ. НАСТИЛ ПIДЛОГИ:
ДОШКА, СТЯЖКА, ЛАМIНАТ, ЛIНОЛЕУМ. ЕЛЕКТРИКА. ГIПСОКАРТОННI РОБОТИ. ОТКОСИ.
0970291776

4.21. Вiкна, Дверi, Балкони.
Продам
ВИГОТОВЛЯЄМО ДВЕРI, ВIКНА (ПIД СКЛОПАКЕТИ), БАЛКОННI РАМИ, ЛIЖКА, СТОЛИ,
СТIЛЬЦI ТА IН. З НАТУРАЛЬНОЇ ДЕРЕВИНИ. ВУЛИКИ, РАМКИ ДЛЯ ПАСIКИ РIЗНИХ
МОДИФIКАЦIЙ 0975249344, 0994665014
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4.22. Столярнi вироби,
пиломатерiали. Продам
• Продам пиломатерiали: дошка пола
суха строгана в шпунт. Дошка столярна.
Дошка обрiзна i необрiзна рiзних розмiрiв.
Балки, крокви, монтажна рейка, дошка
обрешiтки, штахети, пiддони, дерев`янi
вiдходи з пилорами з доставкою додому.
0673911769

4.25. Бурiння свердловин,
колодязi. Послуги
КОПАННЯ КОЛОДЯЗIВ МЕХАНIЧНИМ СПОСОБОМ ТА ВРУЧНУ. ЧИСТКА I ПОГЛИБЛЕННЯ КРИНИЦЬ. ДОСТАВКА КРУГIВ
0671977447

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

6.13. Ремонт технiки
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКIВ, ЗАМIНА
КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЗАПРАВКА. ЯКIСТЬ,
ГАРАНТIЯ. ВИЇЗД ПО ОБЛАСТI 0975107907,
0932929225

6.17. Послуги. Iншi

Д О Р О Г О П Р И Д Б А Є М О П Л АТ И ,
РАДIОДЕТАЛI, ВИМIРЮВАЛЬНI ПРИЛАДИ ВИРОБНИЦТВА СРСР. КРАЩI ЦIНИ В
УКРАЇНI ТА СНД!!! ДОСТАВКА ЗА НАШ
РАХУНОК. ВСI КЛIЄНТИ ЗАЛИШАЛИСЯ
ЗАДОВОЛЕНI) 0674781257
• Копаємо чистимо та поглиблюємо
криницi, меншими кругами, маємо круги
колодязi рiзних дiаметрiв, роботу робимо якiсно та професiйно. 0678794357
• Куплю радiолампи ГУ, ГИ, 6Н, 6П,
iндикаторнi ИН, ИВ, контактори ТКС,
ТКД, реле КНЕ, РНЕ, вакуумнi конденсатори КП1-4. 0979902807
• Пропоную ремонт пральних машин
автоматiв любого типу, замiна всiх
агрегатiв на дому у клiєнта, з виїздом
по Житомирськiй областi, а також, продаж пральних машин б/у любого типу
завантаження (вертикальних та горизонтальних). 0985184284

• Ремонт, чистка бойлерiв, замiна тенiв,
анодiв. 0985184284

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

8.20. Стiл знахiдок.
Загубив

ВТРАЧЕНУ ЗАЛIКОВУ КНИЖКУ СТУДЕНТКИ ДЕРЖАВНОГО УНIВЕРСИТЕТА "ЖИТОМИРСЬКА ПОЛIТЕХНIКА", ВИДАНУ НА
IМ`Я ТАРГОНIЙ ЮЛIЯ IГОРIВНА, ВВАЖАТИ
НЕДIЙСНОЮ

8.23. Iнше. Продам
• Продам стрiчковi пили (зварювання,
заточка, розводка). Якiсть гарантуємо.
0962461677

8.24. Iнше. Куплю
• Куплю лiс кругляк сосновий свiжоспиляний, а також сухостiй. Куплю
пиломатерiали сосновi, обрiзнi та необрiзнi
рiзних розмiрiв. 0673911769
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Гороскоп на тиждень 16 червня - 22 червня
ОВЕН
Ваш успіх повністю
залежить від вас – уникайте зайвої імпульсивності. Використайте свою чарівність і харизматичність.
ТЕЛЕЦЬ
Будьте менш вимогливі до себе, оскільки це
заважає досягненню поставленої
мети. Вихідні краще провести на
природі.
БЛИЗНЮКИ
Фортуна на вашому
боці – усі питання врегулюєте легко і швидко.
Вихідні будуть активними – треба
вирішити багато питань.
РАК
На першому місці
будуть стосунки. Сядьте
і обговоріть з другою половинкою плани на майбутнє – зараз саме час це зробити.

Поради господині

ЛЕВ
Левам нарешті усміхнеться фінансова удача.
Якщо почуваєте себе погано – візьміть вихідний і влаштуйте відпочинок.
ДІВА
Використайте вашу
активність на цьому
тижні у правильному напрямs. У
середині тижня на вас чекає грошове надходження.
ТЕРЕЗИ
Вдалий час для експериментів. Шукайте
додаткові джерела доходів. На вихідних розслабтеся і
помедитуйте.
СКОРПІОН
Хороший час д ля
засвоєння нових знань.
Але і про здоров`я не забудьте. Займіться спортом і подбайте про
харчування.

СТРІЛЕЦЬ
На початку тижня
можливий конфлікт
на роботі, який врегулюється
завдяки вашим комунікативним
здібностям.
КОЗЕРІГ
Візьміть невеличку
відпустку і займіться домашніми справами. Не звертайте
уваги на часті зміни настрою на
цьому тижні.
ВОДОЛІЙ
На сімейних Водоліїв чекає потепління у
відносинах. Не купуйте
зайвого – підійдіть раціонально
до витрат.
РИБИ
Не кидайте на усі
справи і одразу – може
не вистачити сил для їхнього виконання. У вівторок великий шанс
отримати травму.

Цікаві факти
про українську хустку
• Хустка була основним головним убором, який жінки носили
протягом цілого року. Влітку носили лляні, ситцеві чи шовкові, а
взимку – вовняні.
• Хустка завжди вважалась
оберегом.
• Коли хлопець збирався у далеку дорогу, дівчина давала йому
свою хустку в знак того, що чекатиме його.
• Якщо у сім'ї хворіло немовля, його сповивали у мамину
хустку. Якщо думали, що дитину
зурочили, її обличчя витирали
сподом спідниці або виворотною стороною ношеної хустки.
За традицією, це мало оберігати
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малюка від хвороби та злих думок
і очей.
• Після того, як дівчина вийшла заміж, їй було заборонено
з’являтись на людях з непокритою
головою, а тим більш – з розпущеним волоссям. У народі це називали
«засвітити волосся». За народними
уявленнями, така жінка викликала
хвороби, неврожай та пошесті.
• Значну роль відігравала хустка під час весілля. Чоловік дарував
своїй нареченій дорогий подарунок – чоботи, намисто або хустку.
Потім нею «покривали» молоду
на весіллі.
• Весільний коровай обов’язково несли на хустці, а його шма-

18

19

точки роздавали гостям за допомогою маленьких хусточок – не
«голими» руками.
• Хустка була «індикатором»
соціального статусу жінки. Незаміжні дівчата зазвичай носили вінки або стрічки у волоссі, і їм було
необов’язково покривати голову.
Якщо ж вони одягали хустку, то
зав’язували її вінкоподібно. Після
весілля дівчина обов’язково починала покривати голову.
• Відповідно до віку жінки
хустки поділялись за кольорами. Молоді дівчата обирали світлі,
яскраві хустки, старші жінки – темні. Вдови були зобов’язані носити
чорні головні убори.

20

21

червня
четвер

червня
п’ятниця

червня
субота

червня
неділя

червня
понеділок

червня
вівторок

+ 17°
+ 25°

+ 17°
+ 25°

+ 18°
+ 25°

+ 19°
+ 26°

+ 17°
+ 27°

+ 18°
+ 28°

+ 19°
+ 28°

741

745

ТИСК, ММ

746

ТИСК, ММ

746

ТИСК, ММ

743

ТИСК, ММ

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації серії ЖТ № 222/599 Р
від 16 травня 2015 р.
Видавець – ПП "Медіа Ресурс"; адреса:
10014, м. Житомир, вул. Рильського, 9, каб. 407
16 червня 2021 р.
№ 21 (823)

Газета є членом
Всесвітньої газетної Асоціації

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

740

ТИСК, ММ

Тренд на робочу
уніформу і штани
карго з притаманними
їм об'ємними накладними кишенями і
великою фурнітурою
у цьому сезоні відобразився не лише у
звичних стилях мілітарі і сафарі, а й трансформувався в must have
позицію будь-якого
жіночого гардеробу.
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Звичні моделі з бавовни
тепер сусідять із лляними,
вовняними і навіть шовковими

варіантами, а streetstyle-зірки
пропонують нові й нові версії
авторського прочитання тенденції. Vogue.ua зібрав найкращі
образи модниць і з'ясував, з чим
найефектніше комбінувати штани карго у цьому сезоні.
Іноді для яскравого образу
достатньо звичайної однотонної базової футболки. У випадку з брюками карго це саме
той варіант. Урізноманітнити
вбрання допоможуть аксесуари: до прикладу, нагрудник,
який можна сприйняти як жилетку, і чоботи на масивній підошві вище коліна. Таке взуття
пасуватиме і до штанів карго
спортивного стилю – допоможе
укорочений костюмний жилет
і панама, головна зірка всіх літніх убрань.
Сміливі модниці зуміли
адаптувати карго, що відсилають до чоловічої робочої уніформи, до легких і ніжних образів,
стилізуючи їх з просторими маскулінними сорочками і сумками
з плетеної шкіри «цукеркових»
відтінків і неоновими туфлями
з гострим мисом. Така ефектна
комбінація допоможе створити
розслаблений і водночас ошатний лук. Урізноманітнити сезонний гардероб також допоможуть
двоколірні карго – поєднувати їх
найкраще з однотонними водолазкою і взуттям, а підібрані в
тон аксесуари тільки посилять
ефект.
Джерело: Vogue.ua
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ФОРСАЖ 9:
НЕСТРИМНА САГА

СПIРIТ:
ДИКИЙ МУСТАНГ

Жанр: бойовик, кримінал,

Жанр: анімація, пригоди, сімейний

Культова франшиза повертається! Вони завжди готові мчати без
гальм, тисячі кілометрів за секунду.
Часи змінюються. Домінік Торетто
залягає на дно – живе спокійним
життям з родиною. Та доля має на
нього інші плани.

Смілива та відважна Лакі не
уявляє і дня без пригод та понад
усе мріє знайти власне місце у світі.
Переїхавши в маленьке містечко,
вона зустрічає дикого мустанга на
ім’я Спіріт і це змінює її життя. На
них чекає неймовірна мандрівка,
яка подарує їм дивовижні відкриття!

ЗАКЛЯТТЯ 3:
ЗА ВЕЛIННЯМ ДИЯВОЛА

КРОЛИК ПЕТРИК:
ВТЕЧА ДО МIСТА

пригоди

Жанр: детектив, жахи
Фільм розказує моторошну історію терору, вбивств та невідомого
зла, яке шокувало навіть досвідчених дослідників паранормальних сил Еда та Лоррейн Ворренів.
Справа починається з боротьби за
душу хлопчика та стає першою в
історії США, коли підозрюваний
свою одержимість демонами називає причиною скоєння злочину.

Жанр: фентезі, пригоди, анімація

За плечима в кролика Петрика,
його сестричок та друзів, чимало
кумедних ситуацій, та навіть халеп,
із яких вони з успіхом виплутувалися. Друзі не звикли сумувати,
тож жодних сумнівів немає – на них
чекають нові дивовижні пригоди.
Сімейна комедія «Кролик Петрик: Втеча до міста» є продовженням однойменного фільму,
що вийшов на екрани в 2018 році.
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