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23 млн грн — екологи порахували 
збитки від аварії на водоканалі
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Черги та відсутність вакцини? Які насправді 
реалії житомирського центру вакцинації

Марія Кравчук

З 26 серпня Центр масової 
вакцинації, який діяв на базі 
спортивної зали ЗОШ № 6, 
переїхав на вулицю Михайла 
Грушевського, 5 у торговий 
центр «ОЛДІ».

Таке рішення було прийняте раніше на 
засіданні виконавчого комітету Житомир-
ської міської ради у зв’язку з підготовкою 
до початку навчального процесу.

«З метою забезпечення населення Жи-
томирської міської територіальної громади 
доступною вакцинацією від COVID-19, на ви-
конання рекомендацій Міністерства охорони 
здоров’я України для створення центрів вак-
цинації населення від COVID-19, враховуючи 
підготовку закладів загальної середньої освіти 
до початку навчального року», – йдеться у 
проєкті рішення виконкому.

Кількість мобільних бригад залишилась 
незмінною – їх 5. Проте це не вберегло від 
великих черг. У спортзалі шостої школи 
було вдосталь місця, також люди могли 
почекати на вулиці своєї черги або просто 
перепочити у спеціально відведеному місці. 
Сама вакцинація, починаючи від заповне-
ння анкети до моменту, коли введуть вакци-

ну, тривала 7-10 хвилин. Після переїзду до 
торгового центру з’явилась купа перешкод: 
це по факту торгова зала, де ходять покупці, 
місця обмаль, одразу з’явились черги, на які 
й скаржаться житомиряни.

«Плохо, что толпа людей стоит 1-2 часа 
в очереди без всякой дистанции. Нужно уве-
личить количество бригад медиков в разных 
местах города, чтобы люди не страдали в 
очередях», – зазначила Надія Федорук.

«Як у Житомирі організували роботу 
центру вакцинації після переїзду в "Олді"? 

Ну якщо черга аж на вулицю та скупчення у 
приміщенні, то не дуже добре організували», 
– зауважив Василь Ткаченко.

Заступниця міського голови Марія Мі-
сюрова розповіла, що така черга утворилась 
через технічні проблеми та святкові дні, 
також невдовзі для бажаючих провакци-
нуватись організували окремий вхід для 
комфортніших умов.

«У нас погано працювала комп’ютерна 
система, проте ми створили відповідні умови 
для людей, що вони очікували своєї черги на 

свіжому повітрі. Також у зв’язку зі святкови-
ми днями 22, 23, 24 серпня люди пропустили 
введення своїх доз, тому кількість бажаючих 
провакцинуватись трохи збільшилась, пере-
важно це ті, хто прийшов отримати другу 
дозу Moderna. На AstraZeneca та CoronaVac у 
нас фактично відсутні черги. 

Я вважаю, що ще люди можуть бути 
стурбовані тим, що не вистачить на всіх 
вакцини. Я хочу сказати, що вакцини вдо-
сталь, Moderna для другої дози є», – сказала 
заступниця міського голови.

За словами Марії Місюрової, кількість 
бажаючих провакцинуватись у зв’язку з 
перенесенням центру вакцинації залиша-
ється незмінною – щодня у щеплюють від 
500 до 800 людей. Також було організовано 
окремий вхід та зону очікування.

Графік роботи центру вакци-
нації у ТЦ «ОЛДІ»:

- понеділок – п’ятниця – з 
12:00 до 19:00 з перервою з 15:00 
до 15:15;

- субота – з 08:30 до 19:00 з 
перервою з 13:45 до 14:15;

- неділя та святкові дні – з 
08:30 до 14:00.

Також нагадаємо, що у Житомирі 
з 16 серпня запрацював тимчасовий 
пункт вакцинації від COVID-19 в Епі-
центрі (Київське шосе, 4/2).

У житомирських школах будуть менше 
вивчати державну мову: правда чи вигадки?

Марія Кравчук

Між житомирськими 
батьками ходять чутки, 
що з 1 вересня у місце-
вих школах відмінять 
поділ класів на групи 
для вивчення україн-
ської мови, ба більше, 
й кількість годин з 
вивчення мови – скоро-
тять. Чи це дійсно так, 
спробували розібратись 
журналісти «20 хвилин».

На сайті місцевих петицій роз-
міщене звернення від імені бать-
ків житомирських школярів. Там 
йдеться про те, що з навчального 
2021/2022 року у місцевих школах 
відмінять поділ шкільних класів 
на групи при вивченні окремих 
предметів, також кількість годин 
вивчення української мови скоро-
тять у 3-4 рази.

«До батьків учнів шкіл та гім-
назій міста Житомира надійшла 
інформація про скасування у 2021-
2022 навчальному році поділу класів 

на групи з окремих предметів, для 
вивчення яких традиційно здійсню-
ється поділ на 2-3 групи, зокрема 
йдеться про українську, англійську 
та другу іноземну мови, а також 
інші шкільні дисципліни. Зокрема, 
планується скоротити в 3-4 рази 
години вивчення української мови», 
– йдеться у тексті петиції.

Батьки зазначають, що це не-
припустимо, оскільки скасування 
поділу на групи повністю зруй-
нує якість освітнього процесу в 
школах і гімназіях міста, що є осо-

бливо неприпустимим на фоні 
зниження якості навчання під час 
карантину.

З цього приводу ми поспіл-
кувались із заступницею ди-
ректора департаменту освіти 
Житомирської міської ради 
Світланою Ковтуненко, яка 
розповіла, що надана інфор-
мація не відповідає дійсності 
і кількість годин ніхто не пла-
нує скорочувати, все навчання 
проходить згідно з освітньою 
програмою, як і раніше, а чи 

варто ділити клас на групи, 
визначає дирекція школи. 
Пані Світлана розповіла, в яких 
випадках департамент освіти ра-
дить ділити клас на групи.

«Відповідно до Закону України 
"Про освіту" на сьогодні всі заклади 
у нас мають працювати по своїй 
траєкторії згідно з освітньою про-
грамою.

Освітня програма, в яку вхо-
дять навчальні плани, затверджу-
ється на педагогічній раді і пропону-
ється адміністрації закладу. Крім 
того, виконання цієї навчальної 
програми залежить від багатьох 
факторів, зокрема фінансування 
закладу. Керівник закладу має ви-
значити, чи є у нього можливість 
поділити класи. Ми рекомендуємо 
надати поділ на українську мову 
4-м або 5-м класам, також 9-і кла-
си, які будуть здавати ДПА, також 
10-11-і класи.

Зараз у житомирських школах 
багато інклюзивних учнів. Якщо у 
класі таких діток двоє та більше, 
ми також рекомендуємо ділення 
на групи.

Окрім того, якщо батьки ви-
ступають за ділення класу на 
групи під час вивчення української 
мови, вони беруть свою навчальну 
програму та вирішують самостій-

но, кількість годин з якого пред-
мету можуть скоротити.

Отже, є різні моменти, які де-
партамент освіти запропонував, 
а кожен керівник визначає само-
стійно», – говорить пані Світлана.

Ковтуненко зазначила, що 
все, що стосується на сьогодні 
зменшення чи збільшення, – це, 
на її погляд, втручання в роботу 
навчального закладу. А вивчення 
державної мови, як і патріотичне 
виховання молоді, є пріоритетом 
для освітян.

«Державний стандарт єдиний 
і не може скоротитися. Кількість 
української мови не скорочується, 
а, навпаки, вибирається програма, 
за якою кожен заклад вибирає собі 
траєкторію: якщо клас гума-
нітарного направлення – годин 
української мови більше, якщо фі-
зико-математичне направлення 
– державний стандарт української 
мови мінімальний і розширяються 
інші предмети.

Ми також не можемо відби-
рати години в інших предметів, 
зменшуючи їх через забаганку. А 
якщо ми говоримо про патріотичне 
виховання, то воно стоїть у нас у 
пріоритеті, у тому ж числі україн-
ська мова», – наголосила Світлана 
Ковтуненко.
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23 млн грн – екологи порахували 
збитки від аварії на водоканалі

Руслан Мороз

У результаті аварії на 
насосній станції Жито-
мирського водоканалу 
до річки потрапило 
близько 120 тис. куб. м 
неочищених стічних 
вод. Загалом у водоймі 
знищено більше 27 ти-
сяч одиниць риби. На 
директора водоканалу 
склали адмінпротокол.

Як поінформував керівник 
Державної екоінспекції Андрій 
Мальований на власній сторінці 
у соціальної мережі «Фейсбук» 
26 серпня 2021 року, збитки від 
аварії на КП склали близько 23 
мільйонів гривень. Зокрема у по-
відомленні зазначається:

«Держекоінспекція розраху-
вала майже 23 млн грн збитків 
за забруднення річки Тетерів, що 
спричинило КП "Житомирводо-
канал"! Перші скиди неочищених 
вод підприємство здійснило ще 
7 серпня. Протягом наступних 
днів Держекоінспекція Поліського 
округу здійснювала моніторинг 
екологічної ситуації на р. Тетерів. 

Щодня наші фахівці відбирали 
проби води та здійснювали їхню 
лабораторну експертизу, за резуль-
татами якої зафіксовано відхилен-
ня від норми за вмістом аміаку, 
нітриту, нітрату, заліза, фосфату, 
хімічного та біохімічного спожи-
вання кисню, завислим речовинам. 
Також зафіксований низький вміст 
розчиненого кисню у воді (від 0,9 
мг/м3 до 2,8 мг/м3 при нормі не 
менше 4 мг/м3). 

Працівники відділу інструмен-
тально-лабораторного контролю 
ДЕІ також відібрали зразки ґрунту, 
на який потрапляли нечистоти. 
Там виявлено перевищення вмісту 
амонію у 3 рази, фосфору – в 1,5 
раза, хлоридів – у 2,5 раза.

9 серпня Інспекція Поліського 
округу здійснила позапланову пе-

ревірку КП «Житомирводоканал», 
за результатами якої встановлено, 
що загалом підприємство скинуло 
до Тетерева 120 тис. м3 неочище-
них стічних вод. В результаті це 
не лише забруднило річкову воду, 
але й спричинило масову загибель 
риби – понад 27 тис. одиниць.

За підсумками перевір-
ки на директора «Жи-
томирводоканалу» ДЕІ 
склала адмінпротокол 
щодо порушення пра-
вил охорони водних 
ресурсів. Розраховано 
колосальні суми збитків 
довкіллю: 

• за скид неочищених 
стічних вод – 13,1 млн 
грн; 
• за загибель водних 
живих ресурсів – 8,9 
млн грн;
• за забруднення  зе-
мельних ресурсів – май-
же 880 тис. грн.

Держекоінспекція спрямува-
ла матеріали до правоохоронних 
органів».

Між тим представники Жито-
мирської громади продовжують 
стверджувати, що незважаючи на 
ліквідацію аварії на насосній стан-
ції, стоки продовжують витікати 
в річку й труїти рибу.

За офіційним повідомленням 
керівника Державної екоінспек-
ції, були отримані результати 
дослідження поверхневих вод 
прибережних зон та стічних 
вод від 25.08.2021 року, виконані 
установою ДУ «Житомирський 
обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров’я 
України». Вони, як зазначають 
представники громади, не просто 
вражають, вони просто вбивчі!

Відповідно до отриманих 
протоколів маємо наступні 
результати. Згідно з протоко-
лом № 73, місце відбору – р-н 

паперової фабрики, 20 м перед 
дамбою, водневий показник pH 
(норма 6.5-8.5) – 8.22. Кольоро-
вість (встановлена норма лише 
для питної води, яка становить не 
більше 20) – 60. Розчинний кисень 
(в нормі не більше 4 включно) – 
9,68. БСК-5 (в нормі не більше 4) 
–72,0 (!!!). ХСК (5) – 158 (!!!). Сухий 
залишок (200-500) – 381. Хлориди 
(350) – 38. Сульфати (500) – 44.

Протокол № 74, р-н паперо-
вої фабрики, металевий підві-
сний міст: водневий показник 
pH (норма 6.5-8.5) – 7.86. Кольо-
ровість (встановлена норма лише 

для питної води, яка становить  не 
більше 20) – 60. Розчинний кисень 
(в нормі не більше 4 включно) – 
8.43. БСК-5 (в нормі не більше 4) 
– 86 (!!!) ХСК (5) – 184 (!!!). Сухий 
залишок (200-500) – 395. Хлориди 
(350) – 52. Сульфати (500) – 60.

Протокол № 75, р-н па-
перової фабрики, вул. Івана 
Гонти, 22-а: водневий показник 
pH (норма 6.5-8.5) – 7.95. Кольо-
ровість (встановлена норма лише 
для питної води, яка становить  не 
більше 20) – 58. Розчинний кисень 
(в нормі не більше 4 включно) – 
11.8. БСК-5 (в нормі не більше 4) 
– 34 (!!!). ХСК (5) – 76 (!!!). Сухий 
залишок (200-500) – 407. Хлориди 
(350) – 38. Сульфати (500) – 44. 

Останні показники впливають 
на органолептичні ознаки води – 
надають їй солоного (хлориди) чи 
гіркого (сульфати) смаку. ХСК – 
це кількість розчиненого кисню, 
яка повинно бути присутньою 
у воді для окислення хімічних 
органічних матеріалів. Сухий 
залишок у воді дає можливість 
ідентифікувати загальну кіль-
кість солей, розчинених у воді, а 
також вміст органічних речовин. 
Розчинність кисню у воді зазви-
чай зменшується з підвищенням 
температури. Розчинений у воді 
кисень витрачається на дихання 
тварин й окислення органічних 
речовин. При низькій концен-
трації розчиненого у воді кисню 
виникає замор риби, яка гине 
від задухи. 

І знову представники екоза-
хисних громадських об’єднань 
та депутати Житомирської ра-
йонної ради обурюються. Вони 
заявляють: «Ситуація із киснем 
у р. Тетерів є критичною, що 
пояснює масовий мор риби 
внаслідок аварії. Кисню від 
дій, обіцяних Житомирською 
міською радою, у річці більше 
не стало, а критичне стано-
вище біохімічного складу води 
вже призводить до екологічної 
катастрофи».
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У вересні матусі ще не отримають Пакунки малюка
Четвертий місяць тривають 

тендерні процедури із закупів-
лі Пакунків малюка. 

Перший етап закупівель Пакунку ма-
люка вже завершено. 16-го серпня було 
визначено чотирьох переможців першого 
етапу аукціону – ними стали ТОВ «Скай 
Трейд Україна» (що постачали Пакунки в 
пологові України протягом останніх років), 
ТОВ «ТК-Домашній текстиль», ТОВ «МІК» 
та ТОВ «Виробнича організація «Харків»». 

З цими чотирма організаціями Мініс-
терство соціальної політики має укласти 
рамкові угоди. Але на цьому процедура не 
завершується. Для вибору однієї компанії-

постачальника Пакунків Мінсоц має оголо-
сити ще один аукціон. Тільки після цього 
обрана компанія розпочне виробництво 
та поставки. 

Помилки у тендерній документації, дов-
готривалий вибір закупівельної організації 
та необхідність внесення поправок до за-

кону вже призвело до суттєвих затримок. 
За попереднім планом, оголошеним за-
ступниками Міністра соціальної політики 
Є.Д.Котиком та Б.Б. Лебедцовим під час 
Круглого столу у ФРУ, закупівлі мали від-
бутися ще наприкінці минулого року. Але 
навіть з моменту офіційного оголошення 
старту тендеру пройшло вдвічі більше часу, 
ніж планувалося. 

За найбільш оптимістичними під-
рахунками, підписання з обраною 
організацією договору на поставку 
Пакунків малюка можливе тепер не 
раніше початку вересня. Тому не вар-
то розраховувати на появу Пакунків 
раніше початку жовтня.

Сім`ї новонароджених давно чекають 
на соціальну допомогу і постійно цікав-
ляться перебігом закупівель. Тож, ми 
висловлюємо надію на пришвидшення 
процедури і підписання угоди між Мініс-
терством та постачальником на прозорих 
умовах.

З відкритих джерел також стало ві-
домо, що Міністерство соціальної по-
літики отримало від виробників цінові 
пропозиції, найнижча з яких дозволяє 
за рахунок оптових цін закупити 107 тис 
пакунків малюка на 120 млн грн дешевше 
очікуваної вартості. Тобто, держава зможе 
зекономити понад 120 млн гривень не 
знижуючи якість та наповнення самого 
Пакунку.

Відкрилася виставка авторської ляльки 
Ірини Тюріної «Хай живе любов»

Руслан Мороз

У Кмитівському музеї 
образотворчого мисте-
цтва ім. Й. Д. Буханчука 
29 серпня 2021 року 
відбулося відкриття 
персональної виставки 
авторської ляльки «Хай 
живе любов» майстри-
ні-лялькарки з м. Овру-
ча Ірини Тюріної.

Саме тема любові у різних її 
проявах й стала основним лей-
тмотивом виставки, на якій пред-
ставлені ляльки – герої художніх 
творів, природні явища, символи 
та справжній герб. Окремо було 
представлено українську міфо-
логію, яку символізують ляльки 
– духи природи.

Майстриня розповіла при-
сутнім про старовинні українські 
традиції виготовлення ляльки, 
традиційні ляльки-обереги, ви-
готовлення ляльки-мотанки. Май-
стриня у ляльках втілює і героїнь 
сучасного життя, і власні фантазії. 
Авторка розповіла багато ціка-
вого про ляльку, зібрала цікавий 
дослідницький матеріал, яким і 
поділилася.

На виставці ляльки переважно 
були представлені в незвичайній 
манері – у вигляді картин з ляльок. 
Кожна картина – це маленька іс-
торія з життя або розповідь про 
якесь цікаве явище. Цікаво, що у 
кожній картині одночасно вико-
ристані ляльки з різною технікою 
виготовлення. 

Центральне місце на виставці 
зайняла серія з 9 картин-ілюстра-
цій з ляльок до феєрії Лесі Укра-
їнки «Лісова пісня». Послідовно, 
нібито в театрі, змінюється колір 

та зміст картин до кожної сцени 
«Лісової пісні». Ось ми бачимо, як 
«Той, що греблі рве» розмовляє з 
Русалкою, бачимо зустріч Лукаша 
і Русалки, як розгортаються події 
і змінюються кольори від яскра-
во-зеленого весною до темних ко-
льорів літа та осені, і закінчується 
вистава білим кольором снігу.

На інших картинах ми можемо 
побачити український борщ, героїв 
відомих українських творів, навіть 
герб Овруча у вигляді ляльок. Під 
час презентації майстриня Ірина 
Тюріна сама провела першу екс-
курсію виставкою та розповіла 
історію кожної картини. У межах 

заходу відбувся майстер-клас для 
відвідувачів з виготовлення ляльок. 

Варто додати, що Кмитівський 
музей образотворчого мистецтва 
ім. Й. Д. Буханчука постійно ор-
ганізовує виставки, акції, про-
водить майстер-класи з різних 
видів народної творчості. Так, до 
Дня Незалежності України було 
започатковано вишивання руш-
ника «Оберіг України», роботу над 
яким майстрині разом зі всіма ба-
жаючими планують закінчити до 
Дня Соборності України. Рушник 
«Оберіг України» стане одним із 
постійних експонатів музею.

Наступного року до ювілею 

засновника музею – Йосипа Дми-
тровича Буханчука – планується 
відкрити робочу кімнату, в якій 
будуть представлені особисті речі 
творця.

Історія самого створення ху-
дожнього музею на Коростишів-
щині почалася з села Студениця, 
звідки був родом палкий шану-
вальник мистецтв і колекціонер 
Йосип Дмитрович Буханчук. 30 
серпня 1974 року відбулось відкрит-
тя музею в коридорах Студеницької 
середньої школи. Це був перший 
музей образотворчого мистецтва 
у країні, а тим більше – в селі. За-
раз у селі Студениця з 2019 року 
працює новий музей «Оберіг сту-
деної води». Також створено цілу 
експозицію під відкритим небом 
«Шевченківський гай».

Кмитівський музей сьогодні 
має 10 експозиційних залів та 
музейну колекцію графіки, скуль-
птури і декоративно-ужиткового 
мистецтва. Це унікальний осеред-
ок культури, який став місцем 
духовного збагачення людей як 
області, так і всієї країни. Кми-
тівський музей образотворчого 
мистецтва імені Й. Д. Буханчука 

Житомирської обласної ради є 
науково-дослідним та науково-
освітнім закладом, а також осно-
вним місцем зберігання творів 
мистецтва, матеріальної та духо-
вної культури, пов'язаної з історією 
та сьогоденням мистецтва. У 2019 
році в музеї створено локацію для 
виставок сучасного мистецтва.

Наукові співробітники закла-
ду проводять екскурсії, читають 
лекції на теми образотворчого 
мистецтва, а також організову-
ють пересувні художні виставки. 
Музей надає експозиційну площу 
для персональних виставок худож-
никам, скульпторам, майстрам де-
коративно-ужиткового мистецтва. 
Музей забезпечує збереження 
музейних фондів, які входять до 
складу музейного фонду України. 
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Новенький майдан Соборний, приватизація 
ФК «Полісся», гучна ДТП: що житомиряни 
обговорювали у мережі Facebook за тиждень

Анна Сергієнко

Відремонтований 
майдан Соборний, ФК 
«Полісся» стало при-
ватним, у Житомирі 
сталась резонансна ДТП 
прямо на пішохідному 
переході.

Такі теми житомиряни обго-
ворювали найактивніше у мере-
жі Facebook протягом минулого 
тижня.

Оновлений майдан 
Соборний
Вже більше тижня як у Жито-

мирі майорить державний прапор 
на найвищому в області 50-метро-
вому флагштоці, а ми досі не ви-
світлили думку житомирян з цього 
приводу.

Безумовно, оновлений сквер та 
прапор України – це краще, ніж 
гранітна брила від пам’ятника 
Леніна, проте не всі житомиряни 
такої думки.

«Молодцы, очень красиво сде-
лали, суперская подсветка, раду-
ет, что в Житомире начали хоть 
что-то делать», – коментує Sergii 
Yanyshev.

«Звичайно, гарно, за такі ко-
шти скоро будемо з голою дупою, 
але з гарним прапором», – написав 
Ярослав Ред.

«Як гарно. На це було виділено 16 
млн. І це в тій країні, де ми живе-
мо, дуже гарно. Зарплати та пенсії 
шикарні», – обурюється Танюша 
Танюша.

«Краще б вилікували декілька 
діточок», – зазначила Тоня Ли-
сицкая.

«Що не кажіть – у нас чудовий 
прапор», – пише Олена Кім.

«У Херсоні вже такий упав. Розу-
міння, що ми – Україна і українці, не 
великими прапорами визначається! 
То має бути в серці і в душі», – гово-
рить Оксана Складанчук.

«Питання ціни в умовах війни», 
– каже Tetyana Bayeva.

«Коли буде падати?» – ціка-
виться Олександр Олександр з 
огляду на ситуацію, яка склалась 
у Херсоні.

«Безглузда ідея. У центрі міста 
має бути гармонійно, і насамперед 
погляд має ловити архітектурні 
та культурні комплекси. Прапор 
мав би куди кращий вигляд на в'їзді в 
місто, на пішохідній парковій зоні чи 
на схилах Тетерева. Навіть у Києві 
доречніше встановлено», – поділився 
своєю думкою Yuriy Stepanenko.

«Мені подобається, дуже гарно», 
– підсумувала Алена Жигалова.

У ФК «Полісся» з’явився 
власник
Незабаром житомирський 

комунальний футбольний клуб 
«Полісся» повністю фінансува-
тиметься коштом спонсора. 27 
серпня на Центральному стадіоні 
був підписаний меморандум про 
співпрацю зі спонсором – BGV 
Group Management, який має 
стати новим власником ФК.

Про це на своїй Facebook-
сторінці повідомив Житомир-
ський міський голова Сергій 
Сухомлин.

«Завдання відновити футбол 
у Житомирі ми виконали! Але 
у цьому спорті без належного 
фінансування нікуди. Чудово, 
що з’явився відповідальний ам-
бітний інвестор – BGV Group 
Management. Незабаром ФК 
Полісся / Житомир повністю фі-
нансуватиме спонсор. Компанія 
BGV Group вже більше року до-
помагає клубу, придбали автобус 
та автомобіль. Тепер – стане влас-
ником та розвиватиме команду 
далі», – йдеться у дописі.

Мер зазначив, що був підпи-
саний меморандум про співп-
рацю між міською радою, об-
ласною радою, адміністрацією 
і спонсором. Він також зауважив, 
що кошти, які раніше місто виді-
ляло на фінансування «Полісся», 
будуть спрямовані на розвиток 
дитячого спорту.

Зазначимо, що компанія 
BGV Group Management нале-
жить Геннадію Буткевичу, який 

входить до двадцятки найза-
можніших українців за версією 
Forbes як співвласник корпорації 
АТБ – найбільшої мережі супер-
маркетів в Україні.

«Это все супер. У клуба должен 
быть сильный руководитель. Но, 
господа, смотрите шире. Ремонт 
стадиона шел за деньги кого? Бю-
джет увеличивали сколько раз? 
Это сумасшедшая цифра. В других 
странах за это построили бы три 
стадиона.

Но ок, проехали. Украли лаве, 
молодцы. Но как только типа за-
кончили ремонт и продать.... Т.е. 
кто-то получил готовый стади-
он... С новой инфраструктурой.

И теперь это частная соб-
ственность. У меня все. Жду 
объяву: "Продам Житомир"», – 

написав Степан Бонд.
«Був на минулій грі "Поліс-

ся". Рахунок задовільний. А що зі 
стадіоном? Ви вважаєте, що все 
зробили? Шановний мер! Якщо у 
вашому помешканні зроблять та-
кий ремонт, ви будете задоволені? 
За такі кошти», – зауважив Віктор 
Клищенко.

«Надеюсь, "новый собственник" 
выплатит городу все вложенные в 
КП бюджетные средства, или все 
решилось частным образом?» – 
пише Sergey Zaytsev.

«Стадион впридачу ему до-
стался?» – цікавиться Наталия 
Осовская.

«Разводняк,  ніхто нічого не 
зробить і не підкопається, бо там 
юристи за наші податки все дуже 
добре продумали на користь по-
трібних людей», – коментує Рома 
Романов.

«Как по мне, так пусть бы 
он сгнил тот стадион. Нет ни 
жизни, ни спокойствия рядом 
живущим», – написала Анна Ев-
геньевна.

«Кишенькові команди-одно-
днівки, доля яких залежить тіль-

ки від бажання хазяїна! Через рік 
забавка надоїсть і "Полісся" не 
стане!» – висловився користувач 
Саша Саша.

Жахлива ДТП

Ввечері 26 серпня на проспекті 
Миру у Житомирі автомобіль збив 
літнього чоловіка, який переходив 
дорогу по регульованому пішохід-
ному переходу.

Відео з місця дорожньо-тран-
спортної пригоди, на якому за-
фіксовано момент зіткнення, 
оприлюднило КП «Міський ін-
формаційний центр» Житомир-
ської міської ради.

Постраждалому пішоходу – 79 
років, його госпіталізували.

«26 серпня камерами відеос-
постереження зафіксована ДТП 
за участю пішохода, що сталась 
о 19:34 на пішохідному переході, 
що на проспекті Миру, в районі 
вул. Героїв Десантників. Внаслідок 
ДТП постраждалий чоловік (79 
років) отримав тілесні ушкоджен-
ня і був госпіталізований в ТМО 
№2», – йдеться у повідомленні 
Інформцентру.

«Хай перевірять, як права 
отримав. Так мало людей доживає 
до 79 років, то треба, щоб збили на 
пішохідному переході», – написала 
Irina Mov.

«Добре, що швидкiсть пiсля роз-
вороту була невелика», – коментує 
користувач Valde Ted Friday.

«Ну вот куда спешить... Теперь 
пусть этот торопыга все оплачи-
вает: и больницу, и больничный, и 
все-все. Может, будет наука. А как 
получил права, это стоит действи-
тельно проверить», – пише Андрій 
Паламарчук.

«На переході збив, це яким слі-
пим чи п'яним треба бути, нехай 
оплачує лікування дідуся і мораль-
ну виплату теж», – підкреслила 
Karina Stepanjuk.

«Як водій скажу: Боже, вбережи 
від таких ситуацій. Щось відволікло? 
Чому? Там же був час побачити пішо-
хода. Ні водій, ні пішохід не рухались 
швидко... Біда. Біда для обох сторін...» 
– написала Оксана Маслова.

«Там и мою подругу сбил один 
крутой с Киева и отмазался... хотя 
и полиция была, и травмпункт», – 
розповіла Тамара Коваль.
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• Співпрацював із ФСБ 
Росії – судитимуть жи-
теля Бердичева, якого 
обвинувачують у дер-
жавній зраді

Протиправну діяльність 
агента викрито співробітника-
ми підрозділу контррозвідки 
Управління СБ України в об-
ласті за процесуального керів-
ництва прокуратури.

Житомирською обласною 
прокуратурою скеровано до 
суду обвинувальний акт у кри-
мінальному провадженні за 
фактом скоєння державної зра-
ди, а саме діяння, умисно вчи-
неного громадянином України 
на шкоду обороноздатності, 
державній безпеці України 
через надання іноземній ор-
ганізації та її представникам 
допомоги у проведенні підрив-
ної діяльності проти України.

За даними слідства, 22-річ-
ний житель міста Бердичева, 
налагодивши контакт через 
мережу «Інтернет» із представ-
ником ФСБ Росії та вступивши 
з ним у злочинну змову, трива-
лий час, із січня по квітень 2021 
року, отримував та виконував 
завдання, що завдають шкоду 
обороноздатності і державній 
безпеці України.

Діяв під конспіративним 
псевдонімом. Неодноразо-
во фотографував військові 
об’єкти, територію полігону, 
будівлі, автотранспорт, розта-
шування камер відеоспосте-
режень, входи і виходи при-
міщень, у тому числі аварійні 
і пожежні, гуртожитки, в яких 
проживають військовослуж-
бовці, а також збирав приватну 
інформацію про їхні сім’ї.

Усю інформацію, фотографії 
передавав через інтернет. За 
кожне завдання отримував на 
банківську картку відповідну 
плату. За «сумлінність» його 
запросили до Росії для про-
ходження спецпідготовки та 
видали гроші для оформлення 
закордонного паспорта.

З часу затримання і до-
тепер особа перебуває під 
вартою. Справу розглядатиме 
Бердичівський міськрайонний 
суд. Публічне обвинувачення 
здійснюватиме Житомирська 
обласна прокуратура.

Санкція зазначеної статті 
передбачає покарання у виді 
позбавлення волі на строк від 
дванадцяти до п’ятнадцяти ро-
ків з конфіскацією майна або 
без такої.

На сторожі безпеки

СЛУЖБА 
БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ

На Житомирщині знову потруїли 
бджіл – подано заяву до поліції

Руслан Мороз

У селі Озерянка Ново-
гуйвинської ОТГ Жи-
томирського району 22 
серпня 2021 року під час 
хімічної обробки по-
сівів кукурудзи у місце-
вих пасічників масово 
загинули бджоли.

Про це на власній сторінці 
у соціальній мережі «Фейсбук» 
повідомив житомирянин Олек-
сандр Рубан. Зокрема в дописі 
йдеться: «Отруїли татових 
бджіл. До 50-ти вуликів. Сьогодні 
був понятим, зірвався з Жито-
мира в село Озерянку (Житомир-
ський р-н, Новогуйвинська ОТГ). 
Заяви в поліцію є. Слідчі були на 
місці, відпрацювали. Мої вітання 
ПРАТ "Троянівське". Будо б круто 
зустрітися з вами в суді. Подібна 
ситуація з бджолами по всьому 
селу. Сподіваюся, що кропити 
свої качани найближчим часом 
не будуть…». 

Подібна ситуація із отруєн-
ням бджіл на Житомирщині не 
нова. Повідомлення про загибель 
бджіл під час обробки хімічними 
речовинами посівів без поперед-
ження спостерігаються часто. 
Крім того, що гинуть бджоли, 
трапляються випадки, коли 
отрута потрапляє в організм 
людини та тварин. На жаль, у 
більшості випадків жодних на-
слідків для винуватців немає. 
Потерпілі після нетривалої бо-
ротьби просто опускають руки.

У коментарях до цього посту 
користувачі соціальної мережі 
стверджують: гинуть не тільки 
бджоли, а й люди отруюються, 
починаються хвороби шкіри, 
органів дихання, а ще гірше – 
онкозахворювання: «І так бджіл 
мала кількість залишилась, скоро 
дійсно, як казали, не буде кому 
опиляти квітки, то і людство 
пропаде. Травлять не тільки 
бджіл, а також людей, за 100 ме-
трів хати від поля. Нічого святого, 
їм головне, щоб доходи були. Вони 
ж тут не живуть, їм однаково 
кого труїти. Коли вже наїдяться».

Масові випадки отруєння та 
загибелі бджіл на Житомирщині 
спостерігалися у 2017 році. 

У квітні 2017 року у селі Крас-
нопіль Житомирської області 
масово загинули бджоли. Збит-
ки пасічників досягли 40 тисяч 
гривень, а в одного із пасічників 
не стало одразу 37 бджолиних 
сімей. Представники санстан-
ції встановили причину майже 
одразу – отруєння від викорис-
тання хімікатів. З висновками 
погодилися пасічники. Вони 
стверджують, що агрокомпанія 

вивантажує порожні мішки з 
хімікатів після внесення в поля. 
Йдеться про можливе викорис-
тання стимулятору росту рос-
лин, який має солодкий смак, 
що привабило бджіл. Ця справа 
тоді нічим не закінчилася. Поки 
поліція чекала на результат екс-
пертизи, селянам дуже дохідливо 
пояснили, що з величезним агро-
холдингом краще не сваритися.

Майже у той же час, 19 та 20 
червня 2017 року, жителі села Но-
вопіль Вільської ОТГ помітили, 
що без видимих причин у них 
почали гинути бджоли. 

Місцеві бджолярі вважають, 
що до загибелі комах призвела 
обробка посівів хімічними ре-
човинами місцевим підприєм-
ством, яке завчасно не попере-
дило пасічників про свої наміри, 
що вже тягне на кримінальну 
відповідальність.

Про цей інцидент повідомив 
член районної спілки пасічни-
ків, житель с. Новопіль Віталій 
Левченко.

Подібні випадки реєстру-
валися в інших районах Жи-
томирської області та України. 
Незалежно від регіону пасічни-
ки звинувачують у вимиранні 
бджіл місцевих фермерів. За 
їхніми словами, бджоли масово 
отруїлися хімікатами, якими об-
робляють поля, зокрема ріпак, 
соняшник і льон.

Агрофірми найчастіше при-
четність до мору бджіл не визна-
ють. Так, технолог однієї з агро-
фірм на Житомирщині запевнив, 
що на час масової загибелі бджіл 
жодні хімікати ще не вносили: 
«Це азотне добриво, азот. Усе по-
трапляє в ґрунт, а не в повітря». 

Який масштаб проблеми?
Одна сім’я на сезон дає від 10 

до 150 кілограмів меду, залежно 
від харчування і місцевості. За-

звичай з одного вулика (тобто від 
однієї родини, – ред.) пасічник 
отримує 13–14 кілограмів меду. 
За підрахунками Спілки пасіч-
ників України, тільки в середньо-
му у Житомирській області після 
обробки рослин хімікатами гине 
до 100 бджолиних сімей на тиж-
день.

Нагадуємо, що Україна вхо-
дить до трійки світових лідерів 
з експорту меду. В Україні на-
лічується близько 400 тисяч па-
січників, які загалом виробляють 
у середньому 70 тисяч тонн меду 
на рік, що є найвищим показни-
ком в Європі. Майже 57 тисяч 
тонн, або 80% всього українського 
меду, експортується переважно 
до Європейського Союзу. Потен-
ціал виробництва, виходячи з 
посівів медоносних рослин, – до 
140 тисяч тонн меду на рік, – удві-
чі більше від поточних обсягів.

Однак господарське значення 
бджіл – це не лише мед. Пере-
літаючи з однієї квітки на іншу, 
вони забезпечують перехресне 
запилення, необхідне для роз-
множення більшості квіткових 
рослин. Наявність пасіки побли-
зу поля чи саду значно збільшує 
врожай.

Що робити, якщо на пасіці 
помирають бджоли?

Терміново звернутися до міс-
цевої влади з письмовою заявою. 
За фактом такої заяви повинні 
створити комісію, яка встановить 
причину загибелі комах, масш-
таби, відповідальних і розмір 
збитків.

Подати до державної лабо-
раторії проби мертвих і живих 
бджіл, зразки оброблених рос-
лин. Саме на основі акту комі-
сії та висновків лабораторних 
досліджень можна домогтися 
компенсації збитків у суді.

Написати заяву про добро-
вільне відшкодування завданих 
збитків на підприємство, яке об-
робляло поля, розташовані біля 
вражених пасік, додавши копії 
результатів експертизи і акту.

Якщо підприємство не по-
годжується на добровільне від-
шкодування збитків, готувати 
позов до суду, до якого додаються 
вищезазначені документи.

Довідково повідомля-
ємо, що працює Жи-
томирська регіональна 
державна лабораторія 
Державної служби Укра-
їни з питань безпечності 
харчових продуктів та 
захисту споживачів, 
яка належить до сфери 
управління Дерпродспо-
живслужби Житомир-
ської області. Лабора-
торія розташована за 
адресою: м. Житомир, 
вул. Коростишівська, 
54. Контакти: (0412) 42-
70-03, (0412) 42-70-04. 
E-mail: ztlabvet@ukr.net.

Згідно зі статтею 30 Закону 
України «Про бджільництво», 
забороняється проводити оран-
ку та будь-яким іншим чином 
руйнувати медоносні угіддя, за-
стосовувати засоби захисту рос-
лин, стимулятори їхнього росту, 
мінеральні добрива, інші пре-
парати та здійснювати будь-які 
роботи, що можуть призвести 
до фізичного знищення бджіл 
під час медозбору. Юридичні 
та фізичні особи, які застосо-
вують засоби захисту рослин, 
зобов'язані дотримуватися чин-
них нормативно-правових актів, 
що передбачають охорону бджіл 
від отруєнь.
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На які зміни очікувати 
житомирянам у вересні?

Марія Кравчук

Із вересня 2021 року жи-
томирян очікує низка змін, 
що істотно вплинуть на їхнє 
життя.

Пенсії по-новому
З 1 вересня будуть по-новому виплачу-

вати пенсії – або через Укрпошту, або на 
карту. Це саме стосується й грошової допо-
моги, яку нараховуватимуть на банківський 
рахунок, але будуть і винятки.

АДРЕСНА ДОСТАВКА ПЕНСІЙ
Можливість по-старому, тобто адресно, 

отримувати пенсію вирішили залишити 
лише для 4 категорій українців, які:

• мають І групу інвалідності,
• за висновком лікарсько-консультатив-

ної комісії не здатні до самообслуговування 
та потребують постійного стороннього до-
гляду,

• досягли 80-річного віку,
• є одержувачами державної соціальної 

допомоги особам, що не мають права на 
пенсію, та допомоги на догляд.

Однак представники вищезгаданих 
категорій можуть обрати між доставкою 
пенсії додому та на картку, зважаючи на 
більш зручний варіант для себе.

Важливо! Усім особам, що не входять 
у вищезгадані чотири категорії, з 1 вересня 
будуть нараховувати пенсії лише через 
поточні рахунки уповноважених банків.

ПЕНСІЯ НА КАРТКУ:  
ЯК ОБИРАТИМУТЬ БАНК
Нині АТ «Укрпошта» на монопольних 

умовах доставляє пенсії додому українцям 
й продовжить це робити надалі. Компанію, 
яка доставлятиме виплати додому пенсіо-
нерам, оберуть на конкурсній основі, яку 
проводитиме Пенсійний фонд.

Коли буде конкурс: перший конкурс 
ПФУ проведе до 1 вересня 2021 року.

Як визначатимуть тарифи на доставку: 
тарифи визначатимуться у договорах, укла-
дених за результатами конкурсу, які мають 
бути не вище тих, які встановить уряд.

Хто платитиме за послуги доставки: 
вартість доставки виплат для вищезгаданих 
чотирьох категорій держава покриватиме 
коштом ПФУ або з держбюджету.

ЧИ ЗМОЖУТЬ УКРАЇНЦІ ЗМІНИТИ 
УПОВНОВАЖЕНИЙ БАНК
Змінити уповноважений банк пенсіоне-

ри зможуть у будь-який момент, зазначили 
у Мінсоцполітики. Уповноважені банки 
за бажанням одержувачів надаватимуть 
послуги з виплати пенсій та грошових до-
помог з доставкою додому відповідно до 
умов договорів.

Доставку пенсій та грошової допомоги 
додому банки зможуть організовувати само-
стійно або залучати для цього операторів 
поштового зв’язку на договірних засадах.

Податкова амністія
Вже з 1 вересня в Україні запрацюють 

правила для одноразового добровільного 
декларування доходів громадян – «подат-
кова амністія».

Національний банк на початку серпня 
вже визначив порядок відкриття рахунків 
для проведення податкової амністії капі-
талів. Відповідний закон Верховна Рада 
ухвалила 15 червня 2021 року. Президент 
підписав документ у липні. 

Якщо платник податків не може під-
твердити джерело надходження коштів 
чи активів, закон надає йому можливість 
подати податкову декларацію та сплатити 
податки за зниженими ставками без будь-
яких штрафів.

У ЧОМУ СУТЬ ПОДАТКОВОЇ АМ-
НІСТІЇ В УКРАЇНІ?
Метою законопроєкту було, зокрема, 

реінвестування незадекларованих сум в 
українську економіку та підтримка бан-
ківської системи. Але під час обговорення 
законопроєкту відбулися деякі зміни, 
і тепер іноземний дохід може бути за-
декларований навіть без його передачі 
Україні.

ХТО МОЖЕ ДЕКЛАРУВАТИ?
Українські податкові резиденти та не-

резиденти, які отримали дохід у період, 
коли вони були податковими резиден-
тами України. Державні службовці не 
мають права подавати заяву про подат-
кову амністію, якщо вони обіймали чи 
обіймають посади в державному секторі 
з 2005 року.

ЩО НЕ МОЖНА ДЕКЛАРУВАТИ?
Доходи, отримані від корупційної та 

будь-якої злочинної діяльності, не підля-
гають амністії (за винятком ухилення від 
сплати податків та порушення валютного 
законодавства).

ЯКА ПРОЦЕДУРА ТА СТАВКА ПО-
ДАТКУ?
Закон передбачає одноразове подання 

нульової податкової декларації у період з 
вересня 2021 року до серпня 2022 року та 
сплату податку на незадекларовані доходи 
та активи за такими ставками:

• 5% за заявлену суму грошей, перерахо-
вану на банківський рахунок в українському 
банку, та за активи, розташовані в Україні;

• 9% за заявлену суму грошей на рахунку 
в іноземному банку та за активи за кордоном;

• 2,5%, якщо платник податків купує 
однорічні державні облігації України.

ЧИ ОБОВ'ЯЗКОВО ПОДАВАТИ НУ-
ЛЬОВУ ПОДАТКОВУ ДЕКЛАРАЦІЮ?
Ні, подання є добровільним за умови, 

що платник податків має незадекларовані 
активи або дохід.

Однак таку амністію можна розглядати 
як перший крок податкових органів до не-
прямих методів контролю за витратами та 
майном платника податків, які мають бути 
додатково впроваджені до податкового за-
конодавства найближчим часом.

Початок навчального року в школах
На разі у МОН планують розпочати на-

вчання з 1 вересня в очному форматі, проте 
далі все залежатиме від епідеміологічної 
ситуації в Україні.

Школи, де вакциновано понад 80% вчи-
телів, зможуть і при посиленому карантині 
працювати у звичному форматі.

Учні початкової школи навчатимуться 
без масок. Старші учні повинні надягати 
маски, але тільки на перервах.

Чи мають право батьки заходити в 
школу – це вирішує навчальний заклад у 
кожному окремому випадку. Звичайно, у 
нинішній ситуації це небажано. Проводити 
святкову лінійку чи ні – також вирішує на-
вчальний заклад.

Уряд видав постанову про те, що якщо 
в регіоні встановлюється «жовтий», «по-
маранчевий» або «червоний» рівень епіде-
міологічної небезпеки, то школи повинні 
перейти на дистанційне навчання.

Проте навіть у цих зонах зможуть пра-
цювати в очному форматі ті школи, в яких 
вакциновано проти коронавірусу 80% педа-
гогічного персоналу. Якщо менше – школам 
доведеться перейти на дистанційне або 
змішане навчання.

Нове шкільне меню для учнів
З 1 вересня 2021 року в Україні частково 

запустять реформу шкільного харчування. 
Проте у МОН встановили перехідний пе-
ріод на пів року, тож проводити перевірки 
того, чи виконуються нові норми, почнуть 
з січня 2022 року.

Чим заборонено годувати дітей у 
школах:

• м'ясні і рибні продукти промислово-
го і кулінарного виробництва, а також 
гриби;

• непастеризоване молоко і молочні про-
дукти, виготовлені з непастеризованого 
молока;

• непастеризовані соки, газовані напої 
та кава;

• рибні, м'ясні, плодоовочеві та інші 
консерви промислового виробництва, 
крім пастеризованих соків без додавання 
цукру і підсолоджувачів;

• продукти (особливо чипси, сухарики) 
із вмістом солі понад 0,12 грама на 100 
грамів готового продукту або із вмістом 
цукрів понад 10 грамів на 100 грамів 
готового продукту;

• заборонено продавати кондитерські 
вироби та солодкі зернові продукти, 
вироби з кремом, морозиво, харчові 
концентрати.
Нова постанова розширює інші нор-

ми приготування страв:
• дозволити сухофрукти в раціоні двічі на 

тиждень (раніше дозволяли один раз);
• водночас чай зможуть подавати лише 

один раз на тиждень;
• кількість вершкового масла для однієї 

порції збільшили з 1,5 до 2,5 грама;
• можна використовувати насіння й го-

ріхи;
• школи мають скоротити кількість цукру 

у 2 – 2,5 раза;
• зменшать кількість хліба на 1 прийом 

їжі з 60 – 80 грамів до 30 – 50 грамів;
• хочуть збільшити кількість м'яса та мо-

лочних продуктів в раціоні залежно від 
віку учнів.
Експерти вже розробили нове шкільне 

4-тижневе меню для учнів, яке складається 
зі 160 страв. Меню дещо здорожчає: якщо 
раніше для приготування їжі за всіма 
вимогами треба було 14 гривень, то за-
раз це буде 14 гривень і 50 копійок. А для 
кращого харчування і якості продуктів – від 
14 до 25 гривень.
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• Прокуратура заявила 
позов про стягнення понад 
277 тис. грн шкоди з лісо-
користувача, який не за-
безпечив охорону дерев у 
Бердичівському районі.

На підвідомчих акціонер-
ному товариству ділянках 
лісу, розташованих у межах 
Швайківської територіальної 
громади Бердичівського райо-
ну, виявлено незаконні порубки 
сироростучих дерев породи 
дуб та граб.

• На Житомирщині за-
ступника міського голови 
оштрафовано за порушення 
антикорупційного законо-
давства.

Свої дії у суді посадовець 
пояснив тим, що взяв до ві-
дома інформацію працівника 
кадрової служби міськради, 
яка нібито неправильно по-
яснила вимоги законодавства 
щодо своєчасного подання 
декларації.

Однак суд не визнав таке 
пояснення поважною причи-
ною. Натомість визнав чинов-
ника винним у скоєнні адміні-
стративного правопорушення, 
пов’язаного з корупцією, та 
притягнув до відповідальності 
у виді штрафу на суму 850 грн.

• Завдяки прокуратурі 
Житомирщини приміщення 
вартістю понад 135 тис. грн 
реально повернуто до кому-
нальної власності громади.

Чуднівською окружною 
прокуратурою забезпечено 
виконання рішення суду щодо 
повернення територіальній 
громаді приміщення площею 
150 кв. м, яким користувався 
недобросовісний орендар, не 
сплачуючи орендної плати.

Відтак договір оренди з 
приватним підприємцем розі-
рвано, зазначене приміщення 
вартістю понад 135 тис. грн 
повернуто об’єднаній тери-
торіальній громаді, про що 
складено відповідні офіційні 
документи.

• Друга забив палицею 
до смерті – у Житомирсько-
му районі розкрито особли-
во тяжкий злочин.

Крім того, встановлено, що 
підозрюваний є фігурантом ще 
одного кримінального про-
вадження стосовно вчинення 
хуліганських дій (побиття двох 
односельчан), за що його взято 
під варту.

• 20 кг бурштину невідо-
мого походження зберігав 
удома – жителя Коростеня 
засуджено до двох років об-
меження волі з іспитовим 
строком.

На варті закону

ПРОКУРАТУРА 
УКРАЇНИ

Фестиваль «Покоління незалежних» 
відбувся у День незалежності

До 30-річчя незалеж-
ності України, за підтрим-
ки департаменту куль-
тури, молоді та спорту 
Житомирської обласної 
державної адміністрації, 
управління культури Жи-
томирської міської ради, 
24 серпня 2021 р. у великій 
концертній залі літнього 
театру «Ракушка» місь-
кого парку культури і 
відпочинку ім. Ю. Гага-
ріна успішно пройшов 
щорічний молодіжний 
громадсько-мистецький 
фестиваль з символічною 
назвою «Покоління неза-
лежних-2021». 

І хоч небесна канцелярія у той 
святковий день не балувала жито-
мирян сонячною погодою, але ор-
ганізатори фестивалю – Житомир-
ський центр сучасних мистецтв 
«Brand», продюсерське об'єднання 
«Академія зірок» та міжнародна 
школа танцю «T-SQUAD Dance 
School» провели семигодинну 
програму фестивалю у заплано-
вані терміни та залишились задо-
волені результатами заходу, адже 
майже всі учасники конкурсної 
програми здобули перемогу та 
завоювали призові місця.

Відкрили фестиваль «Поколін-
ня незалежних-2021» його тради-
ційні ведучі – Сергій Вікторов та 
Вікторія Навольнєва, звернувшись 

до житомирян з урочистими при-
вітаннями з нагоди 30-річчя неза-
лежності України та запросивши 
усіх присутніх до уявної подорожі 
країнами Європи, кожна з яких 
святкує свій День незалежності.

У конкурсній програмі громад-
сько-мистецького фестивалю «По-
коління незалежних-2021» взяли 
участь танцювальні і вокальні ко-
лективи, а також окремі виконавці 
не тільки з міста Житомира, а й 
з інших куточків нашої держави: 
Києва, Одеси, Київської, Вінниць-
кої та Рівненської областей, рай-
центрів Житомирської області.

Виступи конкурсантів оці-
нювало професійне журі, до 
складу якого увійшли лауреат 
всеукраїнських та міжнародних 
конкурсів, переможець у номінації 
«Відкриття року-2019» фестивалю 
«Вільний мікрофон», солістка про-
єкту «Dvizh Group», голова клубу 
історичного танцю, викладач на-
родно-сценічного та історико-по-
бутового танців, головний балет-
мейстер танцювальної майстерні 
«Classic Ukraine dance» та клубу 
історичного танцю «Контр Данс», 
солістка Житомирської обласної 
філармонії їм. Святослава Ріхтера, 
лідер гурту «Т-134». 

Серед лауреатів у відповідних 
вікових категоріях – співачка 
Анастасія Левченко, м. Київ 

(гран-прі), зразковий художній 
колектив «Фієста», м. Житомир 
(гран-прі), зразковий хореогра-
фічний колектив «Сюрприз», 
Житомирський район (гран-прі), 
хореографічний колектив су-
часного танцю «Crazy Kids», 
Рівненська область (1-е місце), ви-
конавиця сучасної пісні Діана 
Кожухова (м. Одеса), співачка 
Юлія Залуніна, м. Чуднів (1-е міс-
це), представники м. Житомира 
Вікторія Дорошук (1-е місце), 
сімейний дует Наталія і Ліза 
Семенюк (1-е місце) та безліч 
інших переможців.

Тричі численні учасники кон-
курсної програми заповнювали 
сцену, щоб взяти участь в урочис-

тому нагородженні переможців 
у молодшій, середній та старшій 
вікових категоріях. Організатори 
не забули нікого – усі переможці 
отримали фірмові дипломи, фес-
тивальні кубки, призи.

Головний радіо-партнер фес-
тивалю – радіо «Житомирська 
хвиля». Головний інформаційний 
партнер – інтернет-сайт «Жито-
мир Інфо». Ексклюзивний ме-
діа-партнер фестивалю – газета 
«20 хвилин». Інформаційні парт-
нери – «Z-радіо», інтернет-сайти: 
www.0412.ua, Moemisto.ua, online.
zt.ua, Zamkova.info, dks.com.ua, 
Vgolos.zt.ua, zt.20minut.ua, Рупор 
Житомира, zhitomir.today

Оргкомітет
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Додатковий строк для 
подання заяви про 
прийняття спадщини

Що потрібно робити, якщо 
ви не змогли у встановлений 
строк звернутись із заявою до 
нотаріальної контори про від-
криття спадкової справи для 
отримання спадщини? Консуль-
тують фахівці Радомишльського 
бюро правової допомоги.

Для прийняття спадщини вста-
новлюється строк у шість місяців, 
який починається з часу відкриття 
спадщини. 

Якщо спадкоємець протягом 
встановленого строку не подав 
заяву про прийняття спадщини, 
він вважається таким, що не при-
йняв її.

За письмовою згодою спад-
коємців, які прийняли спадщину, 
спадкоємець, який пропустив 
строк для прийняття спадщини, 
може подати заяву про прийняття 
спадщини нотаріусу або у сіль-
ських населених пунктах – упо-
вноваженій на це посадовій особі 
відповідного органу місцевого са-
моврядування за місцем відкриття 
спадщини.

За позовом спадкоємця, який 
пропустив строк для прийняття 
спадщини з поважної причини, 
суд може визначити йому додат-
ковий строк, достатній для по-
дання ним заяви про прийняття 
спадщини

Поважні причини:
• тривала хвороба спадкоємця;
• перебування спадкоємця три-
валий час за межами України;

• відбування покарання в місцях 
позбавлення волі;

• необізнаність спадкоємця про 
наявність заповіту;

• складні умови праці, які, зо-
крема, пов`язані з тривалими 
відрядженнями, в тому числі 
закордонними;

• перебування спадкоємця 
на строковій службі у складі 
Збройних сил України тощо.
Судами до уваги беруться пе-

реважно письмові докази – до-
відки медичних установ про стан 
здоров'я та проходження курсу 
лікування, довідки про перебуван-
ня особи у відрядженні чи за меж-
ами України, інші довідки, акти, 
листування, що містять відомості 
про обставини, які перешкоджали 
зверненню спадкоємця до нота-
ріальної контори у встановлені 
строки.

Позови спадкоємця про визна-
чення додаткового строку для по-
дання заяви про прийняття спад-
щини пред'являються за місцем 
знаходження майна або основної 
його частини, якщо такі позови 
виникають із приводу нерухомого 
майна.

Виникли питання? За юри-
дичною консультацією звер-
тайтесь до місцевих центрів та 
бюро правової допомоги. Їхні 
адреси та контакти ви можете 
знайти на сайті http://legalaid.
gov.ua у розділі «Всі центри».

Правова допомога

На Житомирщині за тиждень виявлено 291 
новий випадок захворювання на COVID-19

З 25 по 31 серпня в 
Україні було зафіксова-
но 10 433 нових випадки 
COVID-19. Зокрема на 
Житомирщині – 291.

Зауважимо, що показник 
захворюваності по Україні та 
на Житомирщині поступово 
зростає.

25 серпня показник захво-
рівших на COVID-19 на Жито-
мирщині становив 8 осіб. 26 
серпня цифра була більшою 
– 33 людини, наступного дня 
було виявлено 55 захворівших 
на COVID-19. 28 серпня кіль-
кість захворівших становила 
41 випадок, 29 серпня хворих 
було 86 осіб. 30 серпня виявили 
43 випадки, 31 серпня цифра 
становила 25 осіб.

Нині на Житомирщині зареє-
стровано 1 828 летальних випадків 
від COVID-19, за період з 25 по 31 
серпня – 3 нових випадки.

Пам’ятайте, що послаблен-
ня карантину – не його скасу-
вання! За порушення норм, 
спрямованих на запобігання 
поширенню COVID-19, вста-
новлено адміністративну та 
посилено кримінальну відпо-
відальність! 

Аби уникнути захворюван-
ня на коронавірусну інфекцію, 
обов’язково вживайте профі-
лактичних заходів та дотри-
муйтеся основних правил: 
– ретельно мийте та дезінфі-

куйте руки;
– носіть захисну маску у гро-

мадських місцях;
– уникайте великого скупчен-

ня людей та дотримуйтеся 
соціальної дистанції.

Як отримати безоплатні ліки  
на стаціонарному та амбулаторному 
лікуванні: 4 способи

Анна Сергієнко

Лікуючись стаціо-
нарно або амбулаторно, 
можна отримати без-
коштовні ліки. Крім 
того, можна самостійно 
перевірити наявність 
тих чи інших ліків у 
медичному закладі. Як 
це зробити, розповіли у 
НСЗУ. 

Отож існує 4 шляхи отри-
мання безоплатних ліків на ам-
булаторному та стаціонарному 
лікуванні. 

• Програма реімбурсації 
«Доступні ліки»

Як зазначають у Національній 
службі здоров̀ я України, у межах 
програми «Доступні ліки» держа-
ва відшкодовує вартість ліків про-
ти серцево-судинних захворювань, 
бронхіальної астми та цукрового 
діабету ІІ типу. Передбачається, 
що 1 жовтня почнуть відшкодову-
вати інсуліни та ліки для пацієнтів 
з розладами психіки та поведінки 
та пацієнтів з епілепсією. Нині у 
програму включено 292 лікарські 
засоби, 70 з них – повністю без-
оплатні.

Отримати ліки для амбула-
торного лікування за програмою 
«Доступні ліки» можна виключ-
но за електронним рецептом, ви-
писаним сімейними лікарями, 
терапевтами та педіатрами че-
рез електронну систему охоро-
ни здоров’я. А для цього у вас 
має бути укладена декларація 
з лікарем. 

«Після формування електро-
нного рецепта на телефон пацієн-
та надійде смс з номером рецепта. 

Отримати ліки можна в аптеці, 
яка підписала договір з НСЗУ та 
має позначку “Тут є Доступні 
ліки”», – пояснили в НСЗУ. 

• Ліки, які закуповує 
медичний заклад

На стаціонарному та амбула-
торно-поліклінічному лікуванні 
пацієнти також забезпечуються 
безоплатними ліками. Заклади, 
що надають медичні послуги, по-
винні закуповувати самостійно 
ліки, що включені до Національ-
ного переліку основних лікарських 
засобів.

У Нацпереліку – 427 лікар-
ських засобів. «В основі Нацпере-
ліку – актуальна версія Базового 
переліку основних лікарських засо-
бів Всесвітньої організації охорони 
здоров’я. У Нацпереліку є ліки від 
серцево-судинних захворювань, хво-
роб органів дихання, інфекційних за-
хворювань, хвороб кістково-м’язової 
системи, хронічних захворювань 
нирок тощо. Ознайомитися з пере-
ліком безоплатних ліків з Нацпере-
ліку можна на сайті natsperelik.com.
ua», – зазначають у Національній 
службі здоров̀ я України. 

Під час лікування у стаціона-
рі пацієнт має отримати ліки з 
Нацпереліку на весь період ліку-
вання. Тому коли отримуєте при-
значення у лікаря, не забудьте 
поцікавитися, які з ліків входять 
до Нацпереліку, аби отримати їх 
безкоштовно. Також ви можете 
самостійно перевірити цю інфор-
мацію на сайті natsperelik.com.
ua або скориставшись мобільним 
додатком «Ліки Контроль». 

Крім того, наявність ліків у 
закладі можна перевірити за до-
помогою інформаційних стендів 
лікарні. Як зазначили в НСЗУ, цю 
інформацію комунальні та дер-
жавні медзаклади мають оновлю-
вати щотижня.

Ще один спосіб перевірити 
наявність ліків з Нацпереліку 

– скористатися офіційними веб-
сайтами регіональних департа-
ментів та управлінь.

«Якщо в лікарні ви не 
отримали безоплатні 
ліки, що входять у На-
цперелік, ви можете 
звернутися зі скаргою 
до головного лікаря 
закладу і керівництва 
відповідного департа-
менту охорони здоров'я, 
додавши перелік лікар-
ських засобів, у яких 
було відмовлено, та 
копію призначення лі-
каря», – йдеться на сайті 
Нацпереліку. 

• Ліки, які закуповуються 
централізовано

Централізовані закупівлі – це 
ще один із шляхів закупівлі лі-
ків та медичних засобів. Їх здій-
снює державне підприємство 
«Медичні закупівлі України» за 
заявками департаментів охорони 
здоров’я.

«Централізовано закуповуються 
лікарські засоби та медичні вироби за 
19 напрямами, всього – 603 позиції. 
Зокрема, це препарати для онкох-
ворих, пацієнтів з гемофілію, хворих 
на дитячий церебральний параліч, 
медикаменти для лікування тубер-
кульозу тощо», – пояснюють у НСЗУ. 

Інформація про залишки ліків, 
які закуповуються за державними 
програмами, публікується на сай-
ті МОЗ, є на аналітичній панелі 
Медичних закупівель України, а 
також на інформаційних стендах 
медзакладів. 

• Місцеві програми 
забезпечення ліками 

Низка областей і міст має 
місцеві програми забезпечення 
ліками, здебільшого вони сто-
суються пацієнтів з рідкісними 
або тяжкими захворюваннями. 
«Місцеві органи влади можуть за-
куповувати лікарські засоби поза 
Національним переліком основних 
лікарських засобів після проведення 
відповідної оцінки», – повідомляє 
НСЗУ. 

Наявність таких програм мож-
на перевірити на сайтах департа-
ментів охорони здоров’я місцевих 
органів влади.
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Аеропорт по-житомирськи: як провести 
приватну реконструкцію за державний кошт?

Руслан Мороз,  
Марія Кравчук

Тендер «Реконструк-
ція аеродромного 
комплексу за адресою: 
Житомирська область, 
м. Житомир, вулиця 
Авіаторів, 9» за кілька 
місяців зріс майже вдвічі 
і складає зараз 800 550 
206,40 грн. Але, як пові-
домили в управлінні ка-
пітального будівництва 
Житомирської міської 
ради, після завершення 
тендерних процедур 
може статися корегуван-
ня в сторону збільшен-
ня – вже подорожчали 
деякі будматеріали.

Українські ЗМІ повідомили 
про те, що 30 червня 2021 року 
міжнародний аеропорт ім. С. П. 
Корольова у Житомирі було по-
вторно відкрито розпорядженням 
уряду, а 13 серпня 2021 року він 
прийняв перший міжнародний 
рейс із США.

З 2014 року аеропорт перейшов 
авіакомпанії Yanair і мав поновити 
роботу, прийнявши 29 січня 2016 
року перший технічний рейс 
літака Saab 340. Попри публічні 
обіцянки про десятки мільйонів 
доларів США, вкладених у рекон-
струкцію аеропорту, інвестор не 
спромігся привести злітно-посад-
кову смугу до належного стану. І 
приватну посадкову смугу вирі-
шили ремонтувати за державні 
кошти, передавши її в комунальну 
власність Житомира.

У приватній власності, але 
реконструкція за державний 
кошт?

Ми поспілкувались із началь-
ником управління капітального 
будівництва Житомирської місь-
кої ради В’ячеславом Глазуновим 
з приводу подовження злітної 
смуги на території аеропорту 
«Житомир».

Глазунов підтвердив, що дійсно 
частина землі, на якій розташова-
ний аеропорт, перебуває у кому-
нальній власності міста, частина – у 
державній власності та належить 
Глибочицькій ОТГ, зараз роботи 
з реконструкції проводяться на 
території, що у власності міста.

«Ми проводимо реконструкцію 
саме на комунальній власності. В 
облраді вже є рішення про передачу 
частини землі, що належить Гли-
бочицькій сільській територіаль-

ній громаді, місту, проте ми зараз 
реконструюємо на іншій частині», 
– зазначив чиновник.

Глазунов також зазначив, що 
будівля аеропорту ім. С. П. Коро-
льова нині перебуває у приватній 
власності, подальшу долю вирі-
шить міська рада після будівни-
цтва злітної смуги.

«Наскільки мені відомо, будівля 
аеропорту зараз перебуває у при-
ватній власності. Коли ми збудуємо 
злітну смугу, міська рада буде при-
ймати рішення про те, як воно буде 
все це», – сказав начальник управ-
ління капітального будівництва.

3 квітня 2007 року між Жито-
мирською районною державною 
адміністрацією та товариством 
з обмеженою відповідальністю 
«Акорд» був укладений нотарі-
ально посвідчений договір орен-
ди земельної ділянки, державну 
реєстрацію якого проведено у Жи-
томирському районному відділі 
Житомирської регіональної філії 
центру Державного земельного 
кадастру 30.07.2007 року.

Незрозумілі обставини з при-
належністю землі, на якій буде 
проводитися реконструкція, 
можуть у подальшому сильно 
ускладнити відносини між містом 
і власником аеропорту.

Справа в тому, що у січні 2021 
року на сайті «Крила – Все про 
українську авіацію» з’явилася 
стаття «Регіональні аеропорти 
модернізують і передадуть в кон-
цесію – як це буде працювати», в 
якій розкривався механізм рекон-
струкції колишніх державних та 
комунальних аеропортів з метою 
в подальшому їхньої передачі у 
приватну власність. Так, за словами 
експерта, в уряді придумали новий 
механізм для розвитку регіональ-
них аеропортів.

Незрозумілі питання щодо 
реконструкції

13 серпня 2021 року на «Прозо-
рро» оприлюднено тендер «Рекон-
струкція аеродромного комплексу 
за адресою: Житомирська область, 

м. Житомир, вулиця Авіаторів, 9» 
на суму 800 550 206,40 грн. 

Свідоцтво про державну 
реєстрацію аеродрому видано 
09.01.2019 року за № АР 05-01.

Згідно з техніко-економічним 
обґрунтуванням реконструкції 
аеродромного комплексу за адре-
сою: м. Житомир, вул. Авіаторів, 
9, яке, до речі, виконало ТОВ «Ін-
жинірингова компанія «Авто-
магістраль», нині аеродром у м. 
Житомирі може приймати літаки 
типу А320 та нижче – не більше од-
нієї злітно-посадкової операції на 
добу, а також Saab 340 і нижче без 
обмежень. Аеродром відкритий 
протягом року тільки у світлу пору 
доби за цивільними процедура-
ми. Злітно-посадкова смуга має 
1650 метрів довжини та 35 метрів 
ширини. Довжина льотної смуги 
за кінцем злітно-посадкової смуги 
простирається на відстань 200 ме-
трів з обох кінців.

Варто зазначити, що, напри-
клад, у Херсоні підрядником, який 
буде виконувати реконструкцію 
смуги аеропорту у дві черги для 
того, щоб вона змогла приймати 
важкі далекомагістральні літаки 
Boeing 767-300 не менше двох разів 
на день, виявився черговий клон 
різноманітних «Автомагістралей», 
така собі фірма «Автомагістраль-
Південь». Тож якщо ви почуєте 
наступного разу про якусь фірму 
«Автомагістраль», то не факт, що 
це саме та, про яку ви чули раніше. 
Цікаво, що вся тендерна та про-
єктна документація для обласних 
аеродромів розробляється виключ-
но для літаків типу А321-200 або 
його аналога та конкурента Boeing 
767-300.

У Житомирі після обстеження 
зафіксовано, що у результаті візуаль-
ного обстеження смуга має вибоїни 
і раковини глибиною більше 25 мм 
з найменшим розміром у плані 
більш ніж 50 мм, які залиті масти-
кою. За гідрогеологічними умовами 
підземні води розкриті повсюдно на 
глибинах від 1,3 до 2,3 метра. 

Після проведення будівельно-
монтажних робіт з реконструкції 

злітно-посадкової смуги аеродрому 
остання буде здатна приймати лі-
таки, що відповідають 4С без об-
межень по масі та з інтенсивністю 5 
злітно-посадкових операції на добу. 
Генеральним планом передбачено 
єдність технологічних та плану-
вальних елементів льотного поля та 
існуючої зони службово-технічної 
території. Також передбачено до-
ведення довжини та ширини ЗПС 
до параметрів 2500 м та 45 м відпо-
відно, будівництво знепилюючих 
майданчиків розміром 45х50 м з 
торців ЗПС. Крім реконструкції 
власне злітно-посадкової смуги, 
також передбачено суттєве роз-
ширення перону, збільшення місць 
стоянки літаків.

Крім того, реконструкцією 
передбачено систему інструмен-
тального заходу на посадку (ILS), 
а саме курсовий радіомаяк, глісад-
ний радіомаяк, дальномір. Зараз 
посадка в аеропорту Житомира 
можлива тільки при ручному ке-
руванні. Курсовий маяк повинен 
бути розташований у 200-500 м 
від кінця злітно-посадкової сму-
ги з системою направлених антен. 
Глісадний радіомаяк розміщується 
на стороні ЗПС навколо зони при-
землення. 

Відповідно до п. 15 техніко-еко-
номічного обґрунтування рекон-
струкції аеродромного комплексу, 
усі види робіт при реконструкції 
аеропорту та в період експлуатації 
повинні здійснюватися із дотри-
манням вимог природоохоронного 
законодавства. Також зазначено, 
що реконструкція аеропорту на-
лежить до першої категорії видів 
планованої діяльності, тому замов-
ником буде проведена процедура 
оцінки впливу на довкілля, відпо-
відно до Закону України «Про оцін-
ку впливу на довкілля». Загальна 
тривалість будівництва оцінюється 
приблизно у 5 місяців. 

Клас наслідків (відповідальнос-
ті) об'єкта встановлюють за найви-
щою характеристикою можливих 
наслідків та відповідно відносять 
до класу СС3. А ось тут вже знову 
виникають певні проблеми.

Навіщо нам аеропорт?
У коментарі, який було надано 

виданню MINTRANS керівником 
держпідприємства «Фінінпро» – 
замовником будівництва нових 
аеродромів у Дніпрі і Закарпатті, 
Олегом Тарасюком, стверджуєть-
ся, що потім реконструйовані 
аеропорти планують виставити 
на концесійні конкурси. Інвесто-
ри, які в них переможуть, будуть 
платити державі відрахування, з 
яких будуть модернізуватися інші 
аеропорти.

До держбюджету на 2021 рік 
після наполегливого втручання 
було внесено коригування та за-
кладено фінансування рекон-
струкції аеропорту у Житомирі. 
Так, відповідно до даних з сайту 
Держзакупівель prozorro.gov.ua, 18 
червня 2021 року було розміщено 
тендер «Реконструкція аеродром-
ного комплексу за адресою: Жи-
томирська область, м. Житомир, 
вулиця Авіаторів, 9» на суму 476 
298 382,80 грн. Але вже 13 серпня 
2021 року з'явився новий тендер з 
аналогічною назвою на суму 800 
550 206,40 грн. 

Зрозуміло, що для муніци-
пальних властей суми, необхідні на 
модернізацію аеропортів, просто 
непідйомні. Але те ж саме видання 
MINTRANS наводить думку екс-
пертів щодо концепції «аеропорт 
у кожному обласному центрі».

В авіакомпаніях до оцінок пер-
спектив регіональних аеропортів 
ставляться більш стримано. 

«Держава вирішила інвестувати 
в місцеві аеропорти. Чи є на це по-
пит з боку авіакомпаній? Чи є там 
трафік? – задається питанням 
президент МАУ Євгеній Дихне. 
– Адже ми повинні працювати над 
поліпшенням економічної ситуації, 
а не закопувати гроші в регіональний 
аеропорт, з якого будуть робити 
два чартерні рейси до Туреччини».

Колишній гендиректор ком-
панії «Майстер-Авіа» (керував 
терміналами в міжнародному 
аеропорту «Київ») Олексій Яко-
вець вважає в нинішніх умовах 
малоперспективним бізнес з екс-
плуатації аеродромів. «У найближчі 
роки пасажиропотік з українських 
аеропортів навряд чи перевищить 
14-17 млн осіб на рік. Тому немає 
особливого сенсу вкладати величез-
ні державні кошти в модернізацію 
аеропортів. Надалі їх складно буде 
повернути, в тому числі за допо-
могою нового механізму платежів 
від експлуатантів», – упевнений 
експерт.

Оцінка впливу без оцінки та 
громадських обговорень

На сайті Міністерства захисту 
довкілля та природних ресурсів 
України зараз відсутня інформа-
ція щодо наявності звіту з оцінки 
впливу на довкілля при рекон-

Під час Korolev Avia Fest
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струкції аеродромного комплексу 
за адресою: Житомирська область, 
м. Житомир, вулиця Авіаторів, 9.

А це майже основний документ, 
тільки після отримання якого пови-
нні проводитися проєктні роботи. 
Саме про це говорить Закон Укра-
їни «Про оцінку впливу на довкіл-
ля». У п. 1 ст. 4 «Гласність оцінки 
впливу на довкілля» зазначено: «У 
процесі оцінки впливу на довкілля 
забезпечується своєчасне, адекватне 
та ефективне інформування громад-
ськості». Статті 7 і 8 цього Закону 
також визначають порядок проведен-
ня громадського обговорення:

«На офіційному веб-сайті упо-
вноваженого територіального органу, 
а у випадках, визначених частина-
ми третьою і четвертою статті 
5 цього Закону, – уповноваженого 
центрального органу в мережі "Ін-
тернет" та на дошках оголошень 
органів місцевого самоврядування або 
в інших громадських місцях на те-
риторії, де планується проводити 
плановану діяльність, оголошення 
про початок громадського обговорен-
ня звіту з оцінки впливу на довкілля 
розміщується протягом усього часу 
з дня офіційного оприлюднення до 
завершення строку обговорення».

Звісно, що всього цього в інтер-
неті знайти не вдалося. Також від-
сутня будь-яка інформація щодо 
зазначеного на сайті Міністерства 
захисту довкілля та природних 
ресурсів України, де вся подібна 
інформація зберігається виключно 
у відкритому доступі.

Цікаво, що подібна інформація 
за темою: «Будівництво інженерних 
та транспортних мереж індустрі-
ального парку у м. Житомирі. 
Будівництво під’їзної дороги» є.

Iндустріальний парк на межі 
злітно-посадкової смуги 
та приватна власність на 
території аеродрому

Питання про те, яким чином 
буде реалізовано реконструкцію 
аеродромного комплексу, якщо 
частина землі перебуває у кому-
нальній власності міста, частина – у 
державній власності та належить 
Глибочицькій сільській територі-
альній громаді з цільовим призна-
ченням для ведення фермерського 
господарства, а ще одна частина те-
риторії, на якій чітко буде проводи-
тися реконструкція аеродромного 
комплексу, перебуває у приватній 
власності також з цільовим при-
значенням для ведення особистого 
селянського господарства і також 
належить до земель Глибочицької 
сільської територіальної громади, 
залишається відкритим. 

Нині до території аеропорту 
прилягають приватні ділянки, які, 
за деякими даними, належать одній 
особі через інших підставних осіб. 
Це певним чином може вплинути 
не тільки на подальшу долю самого 
аеродрому, а й взагалі постає питан-
ня щодо відносин між державою 
та приватними власниками. Адже 
більшість судових рішень прийма-
ються судами України останнім 
часом саме на користь приватних 
осіб. Отже, кому буде належати 
аеродром через кілька років?

Якщо подивитися на карту 
Держгеокадастру, то можна по-
бачити, що приватна територія 
клубу «Авіатік» не тільки перебу-
ває поряд із територією аеродрому, 
а й перетинає її у кількох місцях. 

Міжнародний аеропорт без 
міжнародного сертифікату?

Ми поспілкувалися зі спів-
робітником одного з військових 
аеродромів, який діє на терито-
рії Житомирської області, звісно, 
на засадах повної анонімності, 
стосовно статусу «міжнародний 
аеропорт».

Нагадуємо, що Кабінет Міні-
стрів на засіданні 30 червня 2021 
року розпорядився відкрити пункт 
пропуску через державний кордон 
в аеропорту «Житомир». Раніше 
спеціальна комісія, яку створили 
за дорученням прем’єр-міністра 
Дениса Шмигаля, обстежила ае-
ропорт для того, щоб перевіри-
ти наявність умов для відкриття 
пункту пропуску та можливості 
здійснення міжнародних рейсів, 
як вантажних, так і пасажирських. 
Висновком комісії від 7 жовтня 2020 
року було визнано, що аеропорт 
«Житомир» є підготовленим для 
того, щоб відкрити міжнародний 
пункт пропуску через кордон 
України. Комісія вважає доціль-
ним подати клопотання уряду про 
те, щоб відкрити міжнародний 
пункт пропуску через кордон для 
створення повітряного сполучення 
«Житомир», яке буде мати постій-
ний режим функціонування.

Але відповідно до сертифікату 
Державної авіаційної служби Укра-
їни, ДП «Міжнародний аеропорт 
Житомир ім. С. П. Корольова» ТОВ 
«Акорд» має діючий сертифікат до 
30.07.2024 року без права пасажир-
ських перевезень (тільки вдень).

Зі слів нашого анонімного кон-
сультанта, Кабінет Міністрів на-
дав дозвіл тільки на встановлення 
міжнародного пункту пропуску 
через кордон. Але це не є у повно-
му сенсі міжнародна сертифікація. 
Термін «міжнародний» – також 
досить умовна назва. Це йде від 
бажання власника зробити гучну 
назву і не пов'язане безпосередньо 
з цією функцією. Так, багато аеро-
портів в Україні та світі не мають 
подібного терміну в назві, але є 
такими де-факто. Сертифікація 
аеродромів також не залежить від 
того, чи приймає він міжнародні 
рейси, а залежить в основному від 
обладнання та типів літаків, які мо-
жуть здійснювати зліт та посадку 
на злітно-посадкову смугу.

Отже, тут доречно згадати при-
казку: «Хоч пирогом клич, тільки 
в піч не саджай». 

Зона злету та посадки над 
приватними будинками?

Згідно з картою Держгеокада-
стру, біля основної ділянки аеро-
порту розташовано купу приват-
них ділянок, які майже впритул 
упираються у ЗПС.

Але відповідно до вимог сер-
тифікації аеродромів, повинна 
існувати певна межа між злітно-

посадковою смугою та іншими 
об'єктами, що розташовані поряд. 
Саме про це також згадується у тех-
ніко-економічному обґрунтуванні 
реконструкції аеродромного комп-
лексу за адресою: м. Житомир, вул. 
Авіаторів, 9. Там чітко зазначено 
про необхідність будівництва зне-
пилюючих майданчиків розміром 
45х50 м з торців ЗПС. Яким чином 
це можна зробити на приватній 
ділянці, також невідомо.

Чи вистачить грошей в аеро-
порту, щоб працювати далі?

Аеропорт «Житомир» є базо-
вим для авіакомпанії YanAir. Але 
нині на сайті YanAir у переліку ае-
ропортів вильоту є тільки один ае-
ропорт прильоту – Батумі (Грузія). 

Раніше компанія використо-
вувала літаки Airbus A320, Airbus 
A321 та Saab 340. Станом на липень 
2021 в експлуатації перебувають 
тільки один літак Boeing 737-300 і 
два Boeing 737-400.

Останнім часом відбулося кіль-
ка судів за позовами працівників 
ДП «Міжнародний аеропорт Жи-
томир ім. С. П. Корольова» щодо 
стягнення нарахованої, але неви-
плаченої заробітної плати, та на-
дано дозвіл Головному управлінню 
ДПС у Житомирській області на 
погашення суми податкового боргу 
дочірнього підприємства «Міжна-
родний аеропорт Житомир ім. С. 
П. Корольова» товариства з обме-
женою відповідальністю «Акорд» 
майном платника податків, що 
перебуває у податковій заставі. 

Отже, є певні сумніви в тому, що 
в подальшому вказана компанія 
буде здатна використовувати цей 
об'єкт та керувати ним.

Висновки наостанок
У цьому матеріалі ми змогли 

навести тільки основні, найбільш 
кричущі проблеми з реконструк-
ції аеродрому у Житомирі. Якщо 
досліджувати це питання більш 
детально, то потрібно робити цілу 
серію статей. 

При підготовці матеріалу ми 
ретельно дослідили та вивчили 
величезну кількість інформації, 
яку отримали не тільки з відкритих 
джерел, а й в результаті запитів до 
різних структур та організацій. Ми 
також зверталися із запитами до Ка-
бінету Міністрів України, Державної 
авіаційної служби України, керівни-
цтва ДП «Міжнародний аеропорт 
Житомир ім. С. П. Корольова» ТОВ 
«Акорд», управління капітального 
будівництва Житомирської міської 
ради, фахівців у галузі авіапере-
везень та авіасполучення України. 
Об'єм опрацьованої інформації 
дійсно вражає.

Як висновок зазначимо дві 
основні тези. Це наша суб'єктивна 
думка, але вона є. Перше: аеропорт 
в аналогічних умовах в інших 
регіонах України – економічно 
збиткова справа. Друге: здій-
снення реконструкції в подібний 
спосіб без будь-яких гарантій 
може в подальшому спричинити 
повторну передачу вже відре-
монтованого за державний кошт 
об'єкта до приватної структури.

Карта-схема Держгеокадастру, на якій зазначені:
1. Існуюча ділянка зі злітно-посадковою смугою.
2. Дві прилеглих приватних ділянки, на яких відповідно до 

проєкту повинно проводитися будівництво та подовження 
смуги.

3. Ділянка державної форми власності, яка належить до 
земель Глибочицької сільської територіальної громади.

4. Приватний клуб «Авіатік».
5. Територія, на якій планують збудувати індустріальний парк.
6. Межа між землями, які належать місту і Глибочицькій 

сільській територіальній громаді. Вона проходить через 
злітно-посадкову смугу аеродрому.

7. ДП «Міжнародний аеропорт Житомир імені С. П. 
Корольова» за адресою: м. Житомир, вул. Авіаторів, 9.
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Віталій БУНЕЧКО:  
Всі об’єкти «Великого будівництва» на 
Житомирщині завершимо до кінця року

Марія Кравчук, Руслан Мороз

Голова Житомирської об-
ласної державної адміністрації 
Віталій Бунечко 26 серпня 2021 
року звітував про виконану 
роботу за два роки перебуван-
ня на посаді. Захід проходив 
одразу у двох локаціях: у Жи-
томирському обласному он-
кологічному диспансері, який 
перебуває на реконструкції, та 
у приміщенні відреставрова-
ного магістрату, в якому згодом 
відкриється нова експозиція 
обласного краєзнавчого музею.

У 2021 році до переліку об’єктів 
програми Президента Володимира 
Зеленського «Велике будівництво» 
включено проведення реконструкції 
у Житомирському обласному 
онкологічному диспансері.

На початку пресконференції голова 
ОДА зазначив, що реконструкція онкодис-
пансера триває вже не один рік, що обумов-
лено необхідністю поетапного виконання 
робіт для забезпечення безперебійного 
функціонування установи і лікування паці-
єнтів. Завершити реконструкцію планують 
цього року.

«У цьому році завдяки включенню проєкту 
реконструкції онкодиспансера в програму 
Президента України “Велике будівництво” 
його вдасться, нарешті, завершити. Для вико-
нання всіх необхідних робіт у поточному році 
передбачено виділити понад 40 млн гривень. 
Зокрема, з Державного фонду регіонального 
розвитку більше 36 млн гривень і 4 млн з 
обласного бюджету. Загальна вартість ре-
конструкції становить 94 млн грн (за весь 
час будівництва з 2017 року)», – повідомив 
Віталій Бунечко.

За інформацією департаменту регіо-
нального розвитку Житомирської ОДА, у 

межах проєкту буде проведено капітальний 
ремонт внутрішніх приміщень приймаль-
ного, ендоскопічного, лабораторного, по-
ліклінічного, амбулаторно-операційного, 
хіміотерапевтичного, онкогінекологічного, 

рентгенологічного та мамологічного від-
ділень.

Загальна вартість всього проєкту – 
93,99 млн грн. Залишкова вартість станом 
на 01.01.2021 – 40,2 млн грн. Фінансування 
передбачено в сумі 36,2 млн грн з ДФРР і 
4,0 млн грн – з обласного бюджету.

Голова облдержадміністрації також 
повідомив, що одним із пріоритетів 
стратегії розвитку Житомирщини є 
встановлення лінійного прискорювача 
в онкодиспансері.

«Завдяки синергії держави та обласної 
влади, а також підтримці Президента Укра-
їни Володимира Зеленського ми вийшли на 
фінальний етап у цьому процесі. На останній 
сесії депутати обласної ради підтримали 
рішення про вибір формату державно-при-
ватного партнерства для установки ліній-
ного прискорювача. Тепер у нас є всі правові 
підстави, є інвестори, готові вкласти в цей 
проєкт за попередніми оцінками більше 14 
млн євро, і щире бажання зробити це для 
жителів Житомирщини», – зазначив Віталій 
Бунечко.

Нагадаємо, приміщення радіологіч-
ного відділення Житомирського онкодис-
пансера передадуть в концесію приватній 
компанії для встановлення лінійного при-
скорювача.

Журналісти і голова Житомирської ОДА 
Віталій Бунечко під час пресконференції

Голова Житомирської 
ОДА Віталій Бунечко 

і директор обласного 
онкодиспансеру

Банер з будівництва 
обласного онкодиспансеру

Під час пресконференції в 
приміщенні онкодиспансеру
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Другою локацією для проведення 
пресконференції було обрано 
приміщення відреставрованого 
магістрату у Житомирі, відкриття 
якого відбулося 23 серпня.

«Аналізуючи зміни, що відбулися у до-
рожній та соціальній інфраструктурі 
Житомирщини за останні два роки, можна 
відзначити, що основним інвестором у реалі-
зацію інфраструктурних проєктів у Жито-
мирській області стала держава. Протягом 
2020-2021 років на розвиток соціальної та 
транспортної інфраструктури у межах про-
грами Президента Володимира Зеленського 
“Велике будівництво” та інших державних 
програм спрямовано понад 3 млрд  грн, із них 
на розбудову мережі соціально важливих за-
кладів виділено майже 600 млн грн, що більш 
як удвічі більше, ніж за попередні чотири роки 
– 2015-2018. Завдяки цьому в області вдалося 
зрушити з місця численні проєкти, яких 
роками очікували у громадах», – зауважив 
Віталій Бунечко.

Протягом останніх двох років 
у Житомирській області було:

– завершено будівництво 15 су-
часних сільських амбулаторій, 
які були оснащені необхідним об-
ладнанням, а також спеціалізованим 
транспортом;
– забезпечено реконструкцію 7 
приймальних відділень в опорних 
лікарнях Житомирського госпіталь-
ного округу;
– реконструйовано та побудо-
вано 20 об’єктів, що мають велике 
значення для життя громад, а саме:
• школи у Мирополі, Червоному, 

Квітневому, Словечному, Андруш-
ках, Високому, Хажині, Пулинах, 
ліцей у Новій Боровій;

• спортивні об’єкти у Радомишлі, 
Житомирі, Чуднові, Кирданах;

• дитячі садочки у Станишівці, Чер-
воному, Чоповичах, Іршанську, 
Житомирі;

• будинок культури у Малині.

Особливістю цього року стало роз-
ширення напрямів програми Президента 
«Велике будівництво» – до неї включені про-
єкти з будівництва басейнів, реконструкції 
музеїв, а також розвитку індустріальних 
парків.

«Важливо, що цьогоріч з’явилася можли-
вість включати до програми також масш-
табні проєкти, на реалізацію яких потрібно 
більше року. За затвердженими планами з 
15 об’єктів у поточному році ми маємо за-
вершити роботи по 12. Один із цих об’єктів 
– це наш магістрат.

Саме магістрат ми поставили як об’єкт, 
який ми хотіли закінчити до 30-річчя не-
залежності України. Нам вдалось зробити 
чудовий ремонт та підготувати магістрат 
для того, щоб сюди переїжджав наш обласний 
краєзнавчий музей. Щоби наш легендарний 
мамонт уже не був десь у сховищі, а для нього 
виділене окреме приміщення і він буде розта-
шований при вході», – повідомив голова ОДА.

Зараз роботи тривають на 
таких об’єктах «Великого бу-
дівництва»:
• капітальний ремонт 2 басейнів – 
ДЮСШ «Авангард» у Житомирі та 
плавального басейну у Бердичеві;

• реконструкція стадіону «Колос» 
в Олевську;

• будівництво інженерних мереж 
для індустріального парку у Жи-
томирі;

• «прозорий офіс» у  Баранівці.

Також до переліку об’єктів 
включено:
• 3 школи у Малинській, Новобо-
рівській та Олевській громадах;

• 3 дитячих садочки у Швайків-
ській, Новоборівській та Чоповиць-
кій громадах.

У своєму звіті голова Житомирської 
ОДА окремо зупинився на дорожній інфра-
структурі області та повідомив, що у межах 
програми «Велике будівництво» протягом 
2020-2021 років в області планується рекон-

струювати та капітально відремонтувати 
близько 400 км доріг, з яких 166 км авто-
шляхів – загальнодержавного значення. Це 
у понад 1,5 раза більше, ніж було зроблено 
за 5 років – з 2014 по 2018.

«Яскравим прикладом якісних перетво-
рень на автотрасах є дорога М-21 Могилів-
Подільський – Виступовичі, на якій ми у 
минулому році облаштували майже 42 км 
якісного дорожнього покриття, а в цьому році 
буде завершено роботи на ділянках загальною 
протяжністю ще 96 км», – зазначив Віталій 
Бунечко.

Голова ОДА повідомив, що особлива 
увага приділяється місцевим дорогам, адже 
жителі Житомирщини повинні мати мож-
ливість вільно діставатися до міжнародних 
транспортних коридорів та комфортно пе-
ресуватися в усіх напрямках, як територією 
області, так і країною. Загалом обсяг робіт 
на дорогах місцевого значення за два роки 
становитиме майже 220 км. Зараз роботи 
тривають на ділянках загальною протяж-
ністю понад 100 км.

Варто також відзначити великі проєкти, 
яким держава надає особливого значення. 
Це реконструкція злітно-посадкової смуги в 
аеропорту Житомира, щоб до його статусу 
«міжнародний» додалися ще й відповідні 
технічні можливості. Реконструкція шляхо-
проводу на вул. Київській та електрифікація 
залізничного сполучення на Житомирщині. 
І, звичайно, завершення робіт на житомир-
ській об’їзній дорозі. Загалом, за словами 
міністра інфраструктури України Олек-
сандра Кубракова, йдеться про інвестиції 
в обсязі понад 2,5 млрд грн.

«Ефективна реалізація програми Пре-
зидента “Велике будівництво” на Жи-
томирщині не лише сприяє активному 
розвитку соціальної інфраструктури 
у населених пунктах області, а й сти-
мулює соціально-економічний розвиток 
області загалом. За останніми даними 
моніторингу соцекономрозвитку, що 
здійснює Кабінет Міністрів України, 
Житомирська область піднялася у 
цьому рейтингу одразу на 8 позицій та 
увійшла у п’ятірку кращих областей 
України. Найсуттєвіше наша область 
покращила показники саме за індексами 
будівельної продукції, реальної заробіт-
ної плати, промислової продукції та 
капітальних інвестицій», – наголосив 
Віталій Бунечко.Погляд через камеру журналіста

Підйомник для маломобіль- 
них осіб в будівлі Магістрату

У подібному залі в майбутньому буде 
нова експозиція і скелет мамонта

Під час пресконференції  
в оновленому Магістраті
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Батько Даринки Макарчук у суді визнав, що дитина 
мертва, але відмовився повідомити, як це сталося

Руслан Мороз

У Коростенському міськра-
йонному суді Житомирської 
області 27 серпня 2021 року 
продовжився судовий розгляд 
справи про вбивство Даринки 
Макарчук – питань все більше, 
а відповіді жодної!

Нагадуємо, що у травні 2019 року Жито-
мирщину сколихнуло повідомлення про те, 
що в одному із сіл Овруцького району бать-
ки вбили 5-річну дитину, а її тіло спалили 
у печі. Під час перевірки мати намагалась 
видати сина за зниклу дочку, одягнувши 
йому дівчачі речі. 

Зараз на лаві підсудних батько дитини 
Павло Макарчук і її мати Олена Клусен-
ко. В реальності тільки Павлу Макарчуку 
обрано запобіжний захід у вигляді три-
мання під вартою. 27 серпня строк запо-
біжного заходу було продовжено ще на 
60 днів. Мати дитини Олена Клусенко 
перебуває під домашнім арештом, хоча 
останнього разу прокурор вимагала зміни 
запобіжного заходу також на тримання 
під вартою, адже, за словами прокурора, 
Олена Клусенко минулого разу з’явилася 
на судове засідання в стані алкогольного 
сп’яніння, через що судове засідання було 
перенесено. 

Раніше ухвалою від 20 листопада 2019 
року колегією суддів судової палати з роз-
гляду кримінальних справ Житомирсько-
го апеляційного суду з огляду на те, що в 
Овруцькому районному суді Житомирської 
області неможливо утворити склад суду 
для розгляду цього кримінального про-
вадження за обвинуваченням підсудних у 
вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ст. 115 ч. 2 п.п. 2, 12, ст. 190 ч.1 
КК України, вказане провадження передано 
до Коростенського міськрайонного суду 
Житомирської області, який має укомп-
лектований штат суддів у кількості, необ-

хідній для розгляду цього кримінального 
провадження.

Також варто нагадати, що незважаючи 
на склад адвокатів, який постійно зміню-
ється, всі вони наполягають на тому, що 
слідство не надало відповідь на основне 
питання – куди поділася дитина. Якщо її 
було вбито, то повинні залишитися рештки 
або біологічні сліди, яких не було знайдено 
під час слідства.

Суб’єктивне враження від судового роз-
гляду дуже неоднозначне та виснажливе 
навіть для спостерігачів. Підсудні постійно 
лаються один з одним, навіть зауваження 
суддів не в змозі припинити цю вакханалію. 
Буде не дуже етично робити подібні висно-
вки, але на цьому наполягали всі, хто був 
присутній у залі судового засідання: під-
судні в результаті тривалого зловживання 
алкогольними напоями поводили себе не 
зовсім адекватно. 

Якщо на перших засіданнях дехто навіть 
співчував Павлу Макарчуку, адже вважав, 
що дитину просто кудись вивезли, але 
вона жива, то зараз ставлення до підсудних 
однозначно негативне. Якщо минулого разу 
мати загиблої дитини піддала журналіс-
тів прокльонам, то цього разу вона вже 
зверталась до журналістської спільноти 

за допомогою. Павло Макарчук, навпаки, 
почав стверджувати, що співмешканка 
труїла його якимось зіллям, через що він 
не міг працювати. Витримати цю сварку 
в залі суду вдалося не всім присутнім. Та-
кож якщо раніше підсудний відмовлявся 
визнавати себе винним та той факт, що 
дитину вбили саме батьки, то цього разу 
він зазначив, що дитину тільки вдарив, 
а добивала її третя особа. Хто саме був 
третьою особою, говорити відмовився. І це 
незважаючи на власне стверджування про 
те, що тільки вони вдвох були присутні і 
жодного свідка при цьому не було.

Зараз розгляд справи продовжується. 
Потерпілими у справі визнано брата матері 
дитини і управління праці та соціального 
захисту населення Овруцької райдержадмі-
ністрації. Також відомо, що рідний дядько 
по матері не зміг оформити опіку над інши-
ми дітьми, яких було віддано на всиновлен-
ня іншим особам. Після повідомлення, що 
інших дітей було всиновлено невідомими 
особами, Павло Макарчук розлютився та 
відмовився від спілкування.

Наступного разу суд має продовжити 
досліджувати відеодокази. Але питання, 
куди поділася дитина або де її рештки, за-
лишається без відповіді.

Житомирські герої доріг:  
головні порушники ПДР за тиждень

Марія Кравчук

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

Журналісти «20 хвилин» зібрали з со-
цмережі Facebook найбільш кричущі ви-
падки порушень правил водіями. Місто 
має знати своїх «героїв».

• Щоб здалеку було видно
Фотокартка не з Житомира, а шкода… 

Це Харків. Саме таким методом харківчани 
карають недобросовісних порушників ПДР, 
а саме тих, хто паркується на місцях для 
інвалідів. Цікаво, житомирські водії пере-
ймуть собі таку фішку?

У коментарях житомиряни не оцінили 
таке категоричне рішення, навіть почали 
гадати, що водій може бути з інвалідністю, 
просто на автівці відсутня наклейка.

«За таке лице б’ють! А потім поліцію 
викликають та оформлюють, як годиться!» 
– не оцінив фішку Виталий Виталий.

«У меня друг атошник (инвалид). Иногда 
машину просит. Он может стать на месте 

для инвалидов на моей машине. Но я ж не 
обязан себе наклейку клеить!

У него есть с собой значок инвалида. 
Обычно выставляет на лобовое стекло или 
на торпеду кладёт. Но может и забыть», – 
поділився Александр Кучер.

«Представила лицо того, кто нарисо-
вал это, когда увидит мужика с протезом, 
идущего к этой машине. Что у него внутри 
будет? Какой он сам ущемленный?» – пише 
Marina Marish.

«Проблема парковок в Житомире кри-
тична, но проблема морали (исходя из ком-
ментариев) просто поражает! Люди переста-
ют уважать себя, не говоря об окружающих», 
– пише Максим Грин.

• Суперечливе питання
А це фото вже з Житомира. Ситуація 

схожа на попередню, проте тут без графіті 

на автомобілі. Водій якби на 2/3 заїхав на 
місця для паркування водіїв з інвалідністю. 
Порушив не на 2/3, а на всі 100%.

«З чого ви взяли, що у водія нема посвідчен-
ня інвалідності? У мене знайомий катається 
з посвідченням (реально інвалід), а наклейки 
принципово не клеїть. Викликайте полі-
цію – нехай з’ясовують», – розповів Руслан 
Мельников.

Давайте поставимо крапку у питанні: 
чи дійсно люди з інвалідністю зобов’язані 
вішати розпізнавальний знак на автівку? Ні! 
Проте є «але». Знак «водій з інвалідністю» 
не є обов’язковим. Крім того, багато осіб з 
інвалідністю вважають його для себе образ-
ливим і принципово не вішають. У такому 
разі вони втрачають всі пільги, і якщо їх 
штрафують, то доводиться доводити в суді, 
що у них є посвідчення. Установка ж знаку 
«Водій з інвалідністю за кермом» відразу 
знімає всі ці проблеми.

• Душероздираюча історія
Житомирянин Тарас Буток розповів істо-

рію, що трапилась з ним поблизу місцевого 
торгово-розважального центру.

«Ціла колона горе-водіїв не знайшла собі 
на парковці ТРЦ Глобал іншого місця, ніж 
припаркуватись під знак 3.34 (Зупинку за-
боронено) і заблокувати всім проїзд вбік вул. 
Київської. В підсумку всі змушені стояти в 
черзі в полосі для в’їзду на MакДрайв», – на-
писав Тарас.

Житомирські водії кинулись коменту-
вати ситуацію, яка обурила автора.

«Безглузда оновлена організація руху! Біль-
ше сказати і нічого», – написав Sergey Rebets.

«Так там права полоса начебто "забро-
ньована" автомийкою, і саме ця полоса для 
проїзду, а не для МакДрайву», – уточнив 
Михайло Андрійович.

«Там всегда такая "дичь" происходит», 
– написав Mitchell Adam Lucker.

«Там и под жёлтой полосой куча машин 
постоянно. Не для них правила писали. 
Эвакуировали бы пару раз их на штрафпло-
щадку, и было бы все ок», – запропонувала 
вирішення питання Ирина Мангушева.

• Паркування за усіма канонами
Водій цієї «тойоти» прекрасного небес-

ного кольору припаркував свою «крихітку» 
прямо на газоні. З огляду на те, який вигляд 
має газон, на ньому не вперше паркують 
автівки.

«Це не газон, а тільки місце під нього. І 
зовсім не через водіїв. Не перегинайте палицю, 
шановні. Перш ніж розміщувати такий допис, 
авторові непогано було б випустити з рук 
ненадовго смартфон і попрацювати лопатою 
і граблями», – зауважив Сергій Неділько.

«Погоджуюсь, газон, мабуть, теж не чув, 
бо його там немає. Висадіть квіти, і вирішена 
проблема», – вимагає квітів Сергій Сулейко.

«Хочеться дописати: асфальт – ні, не 
бачили», – помітила стан дороги поруч 
Taisiya Taya.

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.
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Котику потрібна 
родина

«Житомир. Дитина шукає 
сім`ю. Хлопчик, 2 місяці, гарно 
їсть, лоток на 5, оброблений від 
паразитів. Любить сидіти на руч-
ках і обіймати», – пише авторка 
оголошення Юлія. 

Якщо хочете забрати цю 
крихітку собі, телефонуйте: 
0969728382, Юлія.

Троє кошенят 
шукають дім

«Терміново потрібен дім та 
люблячі господарі для трьох ко-
шенят, 2 дівчинки та хлопчик, їм 
4 місяці, вони можуть опинитися 
на вулиці... Житомир, центр», – за-
кликають у пості. 

Вс і  подро биц і  за  т е л. : 
0677908564 або 0951309871. 

Маленькі кошенята у 
дбайливі руки

«Терміново! Хто може прихис-
тити діток? На вулиці холодно і 
волого, замерзнуть і не виживуть, 
їм 1,5 місяця. Можливо, хтось го-
товий взяти їх тимчасово або по-
дарувати їм сім̀ ю», – звертаються 
до усіх небайдужих. 

За додатковою інформацією 
телефонувати: 0969651169. 

Дві дівчинки шукають 
люблячі родини

«Житомир. Шукають свої лю-
блячі родини дві дівчинки. Красиві, 
розумні, будуть середнього розміру. 
Їм приблизно три місяці, оброблені, 
віддаються з умовою стерилізації», 
– зазначають в оголошенні. 

Якщо сподобалися цуценята і 
хочете стати їхніми господарями, 
телефонуйте: 50 610 03 39. 

Сіреньке кошеня у добрі 
руки терміново

«Кошеня (хлопчик) терміново 
шукає дім. Бажано постійний, але 
зараз було б непогано навіть тим-
часовий варіант, оскільки у курато-
ра і без цього хвостика дуже багато 
тварин у квартирі – вже немає де 
утримувати», – йдеться у дописі. 

З усіма питаннями пишіть 
Ірині Долинській у фейсбуці. 

Добрі руки 

Візьміть у добрі руки пухнастого друга: 
оголошення у Житомирі 
станом на 31 серпня

Анна Сергієнко
Мрієте про маленького пухнастого друга? Продовжуємо рубрику «Добрі 

руки» з посиланням на сторінку волонтерів «Animal help ZT – Допомога тва-
ринам м. Житомир» та публікуємо 5 актуальних оголошень, завдяки яким 
ви зможете знайти чотирилапого малюка для себе.

Цікаві дитячі іграшки, які продають 
житомиряни в інтернеті

Марія Кравчук

Часто жито-
миряни не поспі-
шають позбутися 
речей, якими не 
користуються. Ви-
гідніше ж продати 
та отримати вигоду 
з непотрібної речі, 
з іншого боку – для 
когось ця річ може 
виявитися корис-
ною.

Цього тижня журна-
лісти газети «20 хвилин» 
переглянули один із най-
популярніших українських 
сайтів з публікації безко-
штовних оголошень для 
того, аби з’ясувати, за якою 
ціною пропонують придба-
ти у Житомирі антикварні 
речі.

Ми зібрали найцікавіші 
дитячі іграшки, які можна 
придбати у Житомирі.

• Суворі іграшки з СРСР
Суворі часи потребу-

вали жорстоких заходів та 
виховання майбутніх воїнів, 
тому іграшки часів СРСР 
мали саме такий вигляд. 
Якщо дитина кине таку 
іграшку в когось – без си-
няка не обійдешся, а якщо 
хтось стане босоніж – мож-
на й поранитись.

«Іграшки продаються 
під реставрацію або ремонт. 
Всі одним лотом», – написав 
автор оголошення Валерій.

За 900 грн ви отримаєте 
4 іграшкові танки, які ще й 
реставрувати доведеться.

• «Дніпряночка»
У Радянському Союзі 

з хлопчиків виховували 

майбутніх воїнів, а з ді-
вчаток – домогосподарок, 
які з дитинства мали вміти 
готувати, прати, шити, адже 
якщо ні, то заміж ніхто не 
візьме.

Дитяча залізна швейна 
машинка «Дніпряночка» 
перебувала на піку попу-
лярності серед дівчаток. 

Автор оголошення Ірина 
зазначає, що машинка на-
віть працює. Ціна – 450 грн.

• Суцільний стрес
«Чудові м'які іграшки-

антистрес. Ручна робота. 
Ідеальний стан. Розвивають 
дрібну моторику і сенсори-

ку», – пише авторка оголо-
шення Роксолана. 

Іграшки-антистрес за-
повнили полички сучасних 
дитячих магазинів, склада-
ється враження, що мало 
не в кожної дитини – стрес. 
Цікаво, від чого він вини-
кає? Від небажання їсти 
манну кашу чи обіднього 
сну? Доречніше було б 
продавати такі іграшки 
для батьків, багато кому 
знадобилося б.

Тут навіть від самої 
ціни за такий мінінабір 
може виникнути стрес – 
400 грн.

• Власне авто
Навіть у дорослому віці 

не усі в змозі придбати влас-
не авто, а дітям доволі часто 
купують мініавтомобілі з 
пультом керування. На фото 
можемо побачити такий 
собі ретроавтомобіль 80-х 
років на механіці (керується 
педалями) та ліворуч такий 
же в розібраному стані.

«Дитячі машинки Львів'-
янки, 80-х років, управління 
на педалях, одна на ходу, інша 
– майже укомплектована», – 
пише автор оголошення. 

Ціна за дві автівки –  
2 000 грн.
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Жартівлива листівка, що демонструє один з варіантів порятунку  
шляхом евакуації із Землі. Архівне фото

Житомирські міські легенди та перекази 
про містичне. Частина одинадцята

Руслан Мороз, Ігор 
Гарбуза 

Продовження. Початок у №32 від 
25 серпня 2021 р. 

Житомир має власну 
антологію міфів та ка-
зок, але більшу частину 
цієї спадщини ми май-
же взагалі не знаємо. 

Продовжуємо розповіді про 
незвичайні події у Житомирі, 
які сталися протягом багатьох 
століть, але про які мало хто 
пам’ятає. Особливо про речі, на 
які мало хто звертає увагу щодня. 
Але коли люди закохані, то, на-
певно, під час нічних побачень, а 
в давнину побачення в більшості 
відбувалися вночі, адже вдень на 
людей чекала важка праця, вони 
дивилися на небо, бачили зірки, 
і на все життя потім залишало-
ся відчуття поєднання зірок та 
кохання. 

Паніка, самогубства та 
веселі жарти під час появи 
комети Галлея у 1910 році

За 40 тисяч поколінь людства 
було приблизно 100 тисяч появ 
чергової яскравої комети. Тож 
коли небесний порядок раптом 
порушувався появою комети на 
небі, вони думали – це до них.

Є теорія, що саме комети за-
несли на Землю першу органіку. 
Якщо це правда, то саме кометам 
людство зобов'язане своєю по-
явою на світ.

Нині виявлено понад шість 
тисяч комет, але у навколиш-
ньому просторі нашої системи 
за поясом Койпера Хмарі Оорта 
їх, за приблизними підрахунка-
ми, може перебувати близько 
трильйона.

Час від часу з'являються ко-
мети, які незабаром раптово 
зникають з поля зору і які чу-
дово підходили на роль лякала. 
Очікували кожного такого разу 
воєн, потрясінь, голоду і стихій-
них лих. Треба сказати, що тоді 
подібні події не були рідкістю і 
часто збігалися з приходом комет.

Що говорити про древніх і 
середньовічних людей! Коли у 
1910 році комета Галлея набли-
зилася до Землі і наша планета 
пройшла через її хвіст, такий відо-
мий астроном, як Каміль Флам-
маріон, створив паніку. Отруйні 
гази, говорив він, здатні знищити 
все живе. Деякі комерсанти ско-
ристалися повселюдним шоком 
і продали багато протигазів, 
таблеток і навіть... парасольок! 
Комета повертається до Землі з 

періодичністю у 76 років, і ця об-
ставина завжди була і, імовірніше, 
буде однією із найбільш очікува-
них в астрономії. Однак 1910 року 
повернення комети Галлея ви-
кликало справжню паніку серед 
населення Землі. Справа в тому, 
що незадовго до цього астрономи 
зробили два значних відкриття: 
завдяки спектральному аналізу 
газів, що випускаються кометою, 
було встановлено, що до їхнього 
склад входять молекули ціану, 
чадного газу та інших отруйних 
для людини елементів; було з точ-
ністю встановлено, що 18 травня 
1910 року комета пролетить точно 
між Сонцем і Землею і в цей мо-
мент наша планета зануриться в 
газовий кометний хвіст, завжди 
спрямований точно від Сонця.

І тут почався справжній пси-
хоз. Люди чекали, що Землю 
огорне отруйними газами від 
хвоста комети і станеться кінець 
світу. І якщо кінець світу у грудні 
2012 року ми з вами сприймали 
несерйозно, тому що не було по-
тенційної причини такої різкої 
загибелі світу, то у 1910 році така 
причина була, як тоді здавалося, 
і людям було не до жартів.

Люди обговорювали, що 
ж буде із Землею. Помруть всі 
швидко від отруєння, будуть по-
вільно задихатися або почнуться 
епідемії. Небувала паніка спро-
вокувала попит на шарлатанські 
«антикометні таблетки» і «ан-
тикометні парасольки». Люди 
наповнювали діжки водою і за-
биралися в них, сподіваючись 

таким чином врятуватися від 
газів і запалів земної атмосфери. 
Збільшилося число песимістів-
самогубців, які вважали за краще 
померти з власної волі, а не чека-
ти, поки їх вб'є комета. Але були 
й оптимісти, які знаходять привід 
для жартів у всьому.

Звичайно, кінця світу не ста-
лося. Кометні гази і пил, про-
никаючи в земну атмосферу, за-
стрявали у верхніх шарах. Були 
організовані різні геофізичні 
спостереження: бралися на ана-
ліз проби повітря, визначалася 
його запиленість, вимірювалася 
інтенсивність світіння неба. Од-
нак концентрація кометної ре-
човини була настільки мала, що 
жодних ефектів, які можна було б 
впевнено приписати дії кометної 
речовини, не виявилося.

Однак було все-таки одне 
справджене пророкування

Знаменитий американський 
письменник Марк Твен в авто-
біографії у 1909 році написав: «Я 
з'явився на світ у 1835 році разом 
з кометою Галлея. Вона знову 
з'явиться у майбутньому році, і 
я думаю, що ми разом зникнемо. 
Якщо я не зникну разом із коме-
тою Галлея, це буде найбільшим 
розчаруванням у моєму житті. 
Бог, напевно, вирішив: ось два 
химерних непояснених явища, 
вони разом виникли, нехай разом 
і зникнуть». Так воно і сталося: 
він народився 30 листопада 1835 
року, через два тижні після про-

ходження кометою перигелію, 
а помер 21 квітня 1910 року, на-
ступного дня після наступного 
перигелію.

Комети і сучасний 
Житомир

У 2009 році на території Жито-
мирщини можна було спостерігати 
за Лулінь – кометою з двома рога-
ми. Вперше комету C/2007N3 (так 
вона позначена в каталозі небесних 
об'єктів) помітили у липні 2007 року 
астрономи тайванської обсерваторії 
Лулінь і, недовго думаючи, назвали 
її на честь місця, де вони працюють. 
Помилуватися цим видовищем 
було варто, адже Лулінь має наче 
два хвости – спереду і ззаду. 

На знімках комети, почина-
ючи з січня 2009 року, спостері-
галися два її хвости: пиловий і 
іонний, причому через особли-
вості геометричного положення 
комети до 26 лютого пиловий 
хвіст був направлений вбік Сонця. 
4 лютого 2009 року було зафіксо-
вано відділення іонного хвоста 
від комети. Імовірніше, це було 
обумовлено дією магнітних полів 
у сонячному вітрі.

На мінімальну відстань до 
Землі комета Лулінь підійшла 
24 лютого 2009 року. Але нам вже 
відомо, що кінця світу не сталося, 
– Лулінь пронеслася на відстані 
60 млн км від Землі.

Минулого року багато хто 
спостерігав за яскравою коме-
тою Neowise. Багато хто навіть 
виставляв у соціальних мережах 

знімки комети над різними точ-
ками Землі. Так, відомий у Жи-
томирі фотограф Ігор Щербаков 
14 червня 2020 року у фейсбуку 
оприлюднив фото комети над 
Житомиром. Це було дійсно ча-
руюче видовище!

Корабель прибульців і 
комета Хейла-Боппа

Комета Хейла-Боппа (C/1995 
O1) – довгоперіодична комета, що 
стала, можливо, однією з найя-
скравіших за кілька останніх деся-
тиліть. Була видима неозброєним 
оком рекордний термін – 18 міся-
ців, удвічі більше попереднього 
рекорду, встановленого Великою 
кометою 1811 року.

Відкрита 23 липня 1995 року у 
дуже великій відстані від Сонця 
(близько 7,2 астрономічної оди-
ниці), дозволивши припустити, 
що вона буде досить яскравою 
і при підльоті до Землі. Комета 
виправдала і перевершила очі-
кування астрономів, пройшовши 
перигелій 1 квітня 1997 року. Іноді 
її називають «Великою кометою 
1997 року».

Поява комети Хейла-Боппа 
викликала сум'яття серед людей, 
якого не спостерігалося довгий 
час. Широкого розголосу набу-
ли чутки, що за кометою летить 
корабель прибульців. 

У листопаді 1996 року астро-
ном-любитель Чак Шрамек з 
Х'юстона (Техас, США) зробив 
цифровий фотознімок комети, 
на якому можна було розрізни-
ти розпливчастий, злегка по-
довжений об'єкт поруч з нею. 
Коли комп'ютерна програма не 
змогла ідентифікувати таку зірку, 
Шрамек подзвонив на радіо Арта 
Белла, щоб повідомити, що він 
виявив сатурноподібний об'єкт, 
наступний за кометою. НЛО-
ентузіасти, зокрема Картні Браун, 
незабаром зробили висновок, що 
за кометою летить інопланетний 
космічний корабель.

Кількома місяцями пізніше, 
у березні 1997 року, релігійний 
культ, який називав себе «Небес-
ні врата», назвав появу комети 
сигналом для масового культо-
вого суїциду. Вони заявили, що 
залишають свої земні тіла, щоб 
здійснити подорож до корабля, 
який прямує за кометою. 39 адеп-
тів культу наклали на себе руки 
на ранчо Санта-Фе у Каліфорнії, 
яка межує з Сан-Дієго з півночі.

Корабель прибульців і 
космічні психи-джедаї по-
житомирськи

Поява комети Хейла-Боппа 
викликала сум'яття в Америці та 
по всьому світові. Спостерігаючи 
за повідомленнями в пресі, наші 
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Точно не відомо, жартівлива це газетна замітка чи ні, 
проте у ній пропонується орендувати підводний човен  

на 3 дні, поки ціановий газ не розпорошиться. 
«А потім, якщо всі помруть, ви зможете проголосити світ 

вашим, а якщо не помруть, ну, напевно, посміятися».

співвітчизники також неабияк пе-
реймалися проблемою захоплен-
ня Землі інопланетними расами. 
Особливо це турбувало деяких 
житомирян, які сильно розумі-
лися не тільки на астрономічних 
явищах, а й пам’ятали, що поряд 
із Житомиром було побудовано 
бункер Гіммлера під Гуйвою та 
ставку Сталіна в самому центрі 
Коростеня. Обидва факти свідчи-
ли про те, що відповідно до теорії 
змови саме Житомир буде най-
безпечнішим містом у наступній 
війні світів. Тому, коли з’явилися 
перші повідомлення, що за ко-
метою Хейла-Боппа прямує не-
відомий космічний корабель при-
бульців, прихильники існування 
UFO одразу розділилися на два 
ворожнечі табори: одні чекали 
корабель прибульців, щоб втек-
ти з ними від земного жахіття, 
друга частина готувалася до ві-
йни з підступними космічними 
загарбниками.

Подібні речі викликали також 
занепокоєність у керівництві 
держави. Адже кількість ліжок 
у психіатричних лікарнях була 
обмеженою, а кількість осіб, які 
потребували негайного лікуван-
ня, різко зростала відповідно до 
приближення комети до Землі. 

Якщо ті, хто просто чекав 
прибульців, щоб разом втекти з 
Землі, більше викликали стур-
бованість у своїх рідних та пси-
хіатрів, тому що мали всі ознаки 
глибокої клінічної депресії, ін-
коли навіть прояви шизофренії, 
і намагалися тихо вкоротити собі 
життя, то протилежний табір по-
чав проводити активну військову 
протиприбульцеву підготовку. 

Як ми вже вказували, дізна-
вшись з історичних джерел, що 
Житомир – це найбільш без-
печне місце у майбутній війні 
світів, всі джедаї України почали 
проводити тут власні тренуван-
ня. Дуже важко пояснити це іс-
торично, але так сталося, що біля 
бункеру Гіммлера під Житоми-
ром, майже поряд, побудовано 
ще й психіатричну лікарню. У 

майбутній війні світів це зіграло 
свою фатальну роль. Майже що-
дня наряди міліції виловлювали 
блукаючих біля бункеру та по 
всьому селищу Гуйва джедаїв, 
у більшості яких на голові була 
зроблена особливим способом 
металева шапочка з харчової 
фольги для відбиття менталь-
ного нападу прибульців з метою 
підкорення волі землян. Їх від-
возили прямо у приймальне від-
ділення обласної психіатричної 
лікарні, яка фактично у ці дні 
перетворилася на збірний пункт 
міжпланетного військкомату. 

Важко сказати, скільки лю-
дей у Житомирі постраждало 
від приближення комети Хейла-
Боппа, але працівники міліції та 
лікарі-психіатри стверджують, 
тільки в суто приватних розмо-
вах, що з приближенням комети 
кількість пригод у Житомирі за 
участю космічних воїнів різко 
зросла та також стрімко зникла 
після відльоту космічного кора-
блю від Землі. Маємо сподівати-
ся, що, напевно, більшу частину 
джедаїв корабель прибульців все 
ж забрав із собою. 

До Землі наближається 
найяскравіша комета 2021 
року

Перша ж комета, яку відкри-
ли астрономи 3 січня 2021 році на 
знімках, отриманих 1,5-метровим 
телескопом-рефлектором небес-
ного огляду Catalina Sky Survey 
в штаті Арізона, США, обіцяє 
стати найяскравішою кометою 
року. У грудні вона зблизиться із 
Землею настільки, що, на думку 
вчених, її буде видно неозброє-
ним оком. В електронному цир-
кулярі Центру малих планет вона 
зареєстрована під ім'ям C/2021 
A1 (Leonard). 

Очікується, що 12 грудня 
2021 року C/2021 A1 (Leonard) 
буде на відстані 0,233 а. о. від 
Землі і її можна буде поба-
чити неозброєним оком. 18 
грудня 2021 року комета про-
летить в 0,0283 а. о. від Вене-
ри, а 3 січня 2022 року пройде 
точку свого перигелію на від-
стані 0,61 а. о. від Сонця.

C/2021 A1 примітна тим, 
що пройде дуже близько від 
Венери – всього в 4,2 мільйона 
кілометрів. За всю історію астро-
номічних спостережень тільки 
п'ять комет підлітали до Землі 
ще ближче.

Комети, космос та ми…
Багато хто дивується роз-

мірами інших планет, і тому, 
що відстані в нашому космосі 
нескінченні, можливі й інші 
планети з розумним життям. 
Нерідко радіють, що галактика 
Андромеда, яка летить на зустріч 
з нашою галактикою, зіткнеться 
з нею тоді, коли вже і Землі не 
буде. Значить, буде щось інше і 
обов'язково хороше. Ми завжди 
віримо в краще і впевнені, що і 
через тисячоліття у Житомирі 
будуть жити астрономи і вони 
також пізнаватимуть чудовий і 
красивий космос.

Увечері, піднімаючи голову 
вгору, ми дивимося на зірки, і 
їхня краса заворожує нас. На да-
лекій планеті теж хтось також 
вдивляється у зоряне небо і зна-
ходить нашу блакитну планету. 
Якщо на ній розумне життя не 
знищить себе, то, можливо, наші 
далекі нащадки наступного разу 
епоху Великої комети 1811 року 
зустрінуть в обнімку з інопла-
нетянами. А наш невідомий на-
щадок-житомирянин якимось 
фантастичним чином опише її 
політ для майбутніх поколінь.

• Європа виграла суд про-
ти «Північного потоку-2». 
Згідно з рішенням суду, 
видобувна компанія не 
може володіти трубопро-
водом, по якому достав-
ляється її газ.

• Укрзалізниця та один 
із найбільших залізнич-
них операторів Євро-
пи німецька компанія 
Deutsche Bahn Engineering 
& Consulting уклали до-
говір щодо консультуван-
ня у сфері пасажирських 
перевезень.

• Міністр у справах Єв-
ропейського сусідства 
Великої Британії Венді 
Мортон оголосила про 
створення фонду «Парт-
нерство за сильну Укра-
їну». Фонд допоможе 
пом'якшити дестабілізу-
ючий вплив Росії у пів-
денних і східних регіонах 
України.

• Верховна Рада України 
підтримала в першому 
читанні законопроєкт 
«Про великий Держав-
ний Герб України», який 
був внесений президен-
том України.

• Президент України Воло-
димир Зеленський підпи-
сав указ про відзначення 
28 липня Дня української 
державності.

• Верховна Рада Украї-
ни закликала світову 
спільноту до співпраці 
в  межах «Кримської 
платформи» та засудила 
примусову паспортизацію 
Росією громадян України 
на тимчасово окупованих 
територіях.

• 22 серпня канцлер Німеч-
чини Ангела Меркель 
прибула з одноденним 
візитом до Києва.

• Українська шахістка Юлія 
Осьмак стала віцечемпі-
онкою Європи з шахів 
серед жінок. У чемпіона-
ті змагалися понад 100 
учасниць.

• Президент України ввів 
у дію рішення Ради на-
ціональної безпеки та 
оборони про введення 
санкцій проти головреда 
«Страни.ua» Ігоря Гужви 
та подружжя Ольги та 
Анатолія Шаріїв, а також 
проти компаній, афільо-
ваних з ними.

• Український військово-
транспортний літак Іл-
76МД Повітряних сил 
ЗСУ евакуював людей із 
Афганістану.

Коротко про головне
Комета 19 грудня 2021 року. Фото: Eddie Irizarry / Stellarium
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Коли, куди і на які фестивалі можна 
поїхати цьогоріч у вересні

Марія Кравчук

Для вас ми зібрали найбіль-
ші і найцікавіші безкоштовні 
українські фестивалі, що від-
будуться цього вересня.

Фестиваль дерунів

У Коростені відбудеться ХІІІ Міжнарод-
ний фестиваль дерунів.

«До уваги коростенців, туристів, артис-
тів та всіх поціновувачів дерунів! ХІІІ фес-
тиваль дерунів відбудеться 4 вересня 2021 
року в парку «Древлянському», –  йдеться 
у повідомленні місцевої ради.

Фестиваль дерунів у Коростені запо-
чаткували у 2008 році, і з того часу він про-
ходить щорічно. 2020 року він не відбувся 
через пандемію коронавірусу.

Заступник міського голови Коростеня 
Наталія Чижевська повідомила, що нині 
проводяться перемовини зі спонсорами, 
від яких залежить бюджет фестивалю. Утім, 
усі традиційні заходи фесту відбудуться: 
майстер-класи, виставки, виступи творчих 
колективів, Всеукраїнський фестиваль-кон-
курс «Грай, гармонь!».

На гастрофесті можна буде скуштувати 
різні види дерунів та за допомогою голо-
сування обрати найсмачніший дерун року.

Де: Коростень, Древлянський парк.
Коли: 4 вересня. 

Фестиваль мультимедійного 
мистецтва
У Львові пройде фестиваль мультиме-

дійного мистецтва «Тетраматика» на честь 
100-річчя Станіслава Лема. Цьогорічна тема 
заходу – «Технології та Чуттєве», у фокусі 
– сучасне мистецтво, пов'язане з новітніми 
технологіями.

На фестивалі презентуватимуть твори, 
що поєднують форми естетичного впли-
ву, спрямовані на різні види сприйняття, 
– як-то звук і музика, відео та анімація, 
зображення, текст. «Тетраматика» також 
зосереджується на розкритті потенціалу 
застосування ІТ-технологій у мистецьких 
творах.

Участь у фестивалі беруть митці з 
України, Австрії, Болгарії, Греції, Кіпру, 
Франції, Польщі, США, Тайваню та Кореї. 
Особлива лінія фестивалю – освітньо-ін-
клюзивна програма.

Програмою фестивалю передбачене 
проведення низки виставок, концертів, 
перформансів, майстер-класів та дискусій.

Де: Львів, інноваційний креативний 
центр Lem Station, ревіталізоване іс-
торичне трамвайне депо. 

Коли: 12 вересня–17 жовтня. 

Lviv Bandur Festival
Наступний фестиваль також пройде у 

Львові: єдиний в Україні фестиваль сучасної 
бандури Lviv Bandur Festival.

Lviv Bandur Fest пройде у Львові вже 
вп’яте. З кожним роком фестиваль росте, 
розвивається, стає все більш масштабним, 
впевнено займаючи своє особисте місце на 
культурному ландшафті міста. І, що не може 
не радувати, щоразу LBF знаходить нові 
формати, щоб познайомити своїх гостей з 
неймовірним світом сучасної української 
бандури. Цього року після онлайнової 
перерви фестиваль на радість гостей по-
вертається до офлайну.

«Цьогорічний Lviv Bandur Fest дуже 
очікуваний. Ми мали вимушену перерву, як 
і багато фестивалів в Україні і в цілому світі, 
і минулого року займались виробництвом 
навчальних програм. Але у 2021 з радістю 
повернемось до концертного формату і при-
веземо до Львова найяскравіші гурти, які 
створюють нову бандурну сучасну музику», 
– розповіла про плани засновниця і арт-
директорка фестивалю Анастасія Войтюк.

Де: Львів, Ennio Event Square, Сен-
сотеки та Театр ляльок.

Коли: 15–19 вересня

Dream Гогольfest
Гогольfest – міжнародний мульти-

дисциплінарний циклічний фестиваль 
сучасного мистецтва. У 2019 році увій-
шов до п'ятірки найкращих фестивалів 
Європи за рейтингом EFFE та отримав 
офіційний лейбл. За час існування, з 2007 
року до 2021 року, Гогольfest відвідали 
понад 600 тис. глядачів, на 22 локаціях 
у 6 містах відбулося 4 тис. подій, в яких 
взяли участь близько 22 тис. українських 
та закордонних митців з більш ніж 40 
країн світу.

Як зазначають у фейсбуці організатори 
заходу, працюватимуть три основні лока-
ції фестивалю: креативний простір Urban 
CAD з нічною музичною, театральною, 
освітньою та візуальною програмою; об-
ласний академічний музично-драматич-
ний театр ім. Куліша – театральна про-
грама; Олешківські піски – спеціальна 
подія «30 із 40».

Де: Херсон. 
Коли: 3–5 вересня. 

Goby Fest
Goby Fest, або «Фестиваль бичка» – це 

дводенний фестиваль вуличної їжі біля 
моря. На фудкортах планують представити 
українську, грецьку, німецьку, польську, єв-
рейську кухні. Також на локації будуть роз-
ташовані сцена, фотозони, рибний ринок, 
локації з кулінарними майстер-класами та 
дитячими активностями. Востаннє Goby 
Fest відбувся у 2019 році.

Де: Маріуполь. 
Коли: 11–12 вересня.

Goby Fest

Фестиваль 
мультимедійного 

мистецтва

Фестиваль 
дерунів
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про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛУГИН-

СЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
ЄДРПОУ 00991864

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

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

паспорті)
інформує про намір провадити плановану 

діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господа-
рювання 

11301, Житомирська обл., Лугинський ра-
йон, селище міського типу Лугини, вулиця 
Павлова, будинок 18, тел. (04161)91357

(місцезнаходження юридичної особи або місце 
провадження діяльності фізичної особи - підпри-

ємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер 
телефону)

2. Планована діяльність, її характерис-
тика, технічні альтернативи*

Планована діяльність, її характеристика.
Проведення лісовідновлювальних робіт 

після пожежі, на території ДП «ЛУГИНСЬКИЙ 
ЛІСГОСП», яка була класифікована як над-
звичайна ситуація природного характеру 
регіонального рівня (протокол засідання екс-
пертної комісії з визначення рівнів та класів 
надзвичайних ситуацій ДСНС від 21.04.2020 
року №108-20).

Планована діяльність полягає в реалізації 
проекту залісення пошкоджених територій 
,а саме: проведення суцільних санітарних ру-
бок в насадженнях, пошкоджених лісовою 
пожежею, з подальшим лісовідновленням, 
шляхом створення лісових культур та спри-
янням природному поновленню відповідно 
до лісорослинних умов.

Технічна альтернатива 1.
Природне поновлення ділянки з можливим 

заболоченням.
Технічна альтернатива 2.
Не розглядається.
3. Місце провадження планованої ді-

яльності, територіальні альтернативи
Місце провадження планованої діяльності: 
Планова діяльність здійснюється на те-

риторії лісового фонду ДП «ЛУГИНСЬКИЙ 
ЛІСГОСП» на території Дивлинського, Лу-
гинського, Повчанського, Радогощанського 
лісництв.

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 1.  

Територіальна альтернатива відсутня у 
зв’язку з тим, що межі підприємства чітко 
визначені.

*Суб’єкт господарювання має право розглядати 
більше технічних та територіальних альтернатив.

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 2.

Територіальна альтернатива відсутня у 
зв’язку з тим, що межі підприємства чітко 
визначені.

4. Соціально-економічний вплив пла-
нованої діяльності

Планова діяльність підприємства носить 
позитивний соціально-економічний вплив, 
що полягає в забезпеченні сировиною дерево-
обробної промисловості, забезпеченні насе-
лення та закладів соціальної сфери паливною 
деревиною, поповненні державного та місцевих 
бюджетів за рахунок податків та зборів (у т.ч. 
рентної плати за спеціальне використання 
лісових ресурсів), збереженні існуючих та ство-
ренні нових робочих місць під час заготівлі 
лісопродукції, а в наступному, і зайнятості 
місцевого населення при залісненні лісових 
ділянок та догляді за лісовими культурами.

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

Площа лісового фонду ДП «ЛУГИНСЬКИЙ 
ЛІСГОСП» складає 31166,2 га. Площа ділянок 
по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

становить 801,1 га, з них: 22,6 га на території 
Дивлинського лісництва, 254,1 га – Повчансько-
го лісництва, 125,0 га – Лугинського лісництва 
та 399,4 Радогощанського лісництва. Орієнтов-
ні обсяги планованої діяльності становлять 
близько 64 тис.м3.

Планованою діяльністю передбачається 
виконання таких заходів:

- Розчистка площ, що включає в себе: зва-
лювання дерев, обрізку гілля, сучків та тре-
лювання лісопродукції, вивіз лісопродукції;

- Лісовідновні роботи (садіння лісових куль-
тур, природне поновлення лісу) включають 
в себе роботи із підготовки ґрунту , садіння 
сіянців ручним способом та сприяння при-
родному поновленню шляхом рихлення ґрунту 
, висіву насіння.

Для виконання лісовідновлюваних робіт 
будуть залучатись спеціалізовані організації 
за власні кошти.

6. Екологічні та інші обмеження пла-
нованої діяльності за альтернативами:

Під час проведення суцільних санітарних 
рубок ДП «ЛУГИНСЬКИЙ ЛІСГОСП» буде 
дотримуватись вимог чинного природоохо-
ронного та екологічного законодавства, а саме: 
Закону України «Про Червону книгу України», 
Постанови КМУ «Про затвердження санітарних 
правил в лісах України», «Правил пожежної 
безпеки в лісах України», «Правил охорони 
праці для працівників лісового господарства 
та лісової промисловості».

щодо технічної альтернативи 1
Аналогічні до планованої діяльності. 
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1
Територіальна альтернатива планової ді-

яльності не розглядалась.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива планової ді-

яльності не розглядалась.
7. Необхідна еколого-інженерна під-

готовка і захист території за альтерна-
тивами:

Проведення лісопаталогічних обстежень 
на ділянках, де заплановані суцільні санітарні 
рубки, обстеження на наявність природного 
оновлення. На кожну лісосіку до початку її 
розробки буде складена технологічна карта 
розробки лісосіки.

щодо технічної альтернативи 1
Аналогічні до планованої діяльності. 
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1
Територіальна альтернатива планової ді-

яльності не розглядалась.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива планової ді-

яльності не розглядалась.
8. Сфера, джерела та види можливого 

впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
- клімат і мікроклімат – діяльність пов'язана 

з проведенням рубок головного користування 
та суцільних санітарних рубок може впливати 
на місцевий клімат через зменшення об’єму 
евапотранспірації. Зазначений вплив буде ко-
роткочасним, так як на місці проведення рубок 
передбачаються заходи з лісовідновлення.

- атмосферне повітря: викиди від техніки 
та обладнання під час проведення рубок та 
вивезення деревини;

- шум, вібрації – шумове забруднення та 
вібрації від техніки та обладнання під час про-
ведення рубок та вивезення деревини;

- водні ресурси: на питні потреби праців-
ників буде використовуватись привозна вода;

- ґрунти та земельні ресурси: незначне по-
шкодження верхнього гуртового покриву під 
час вивезення та трелювання деревини;

- геологічне середовище – зміна природного 
стану геологічного середовища не відбувати-
меться;

- рослинний та тваринний світ – джерела 

підвищеного шуму під час проведення рубок 
лісу можуть спричинити незначний вплив 
(фактори тривоги) на середовища перебування, 
умови розмноження і шляхи міграції тварин. 
Внаслідок здійснення планованої діяльності 
можливий незначний допустимий вплив на 
просторове, видове, популяційне та ценотичне 
різноманіття об'єктів рослинного світу. - при-
родно-заповідний фонд: рубки головного ко-
ристування на територіях об'єктів природно-
заповідного фонду не передбачаються;

- навколишнє соціальне середовище (на-
селення): створення нових робочих місць, над-
ходження коштів у місцевий та державний 
бюджети;

- навколишнє техногенне середовище – 
оскільки технологія розробки буде дотримана 
та вжиті всі необхідні заходи безпеки, вплив 
буде в межах вимог чинного законодавства;

- архітектурна, археологічна та культурна 
спадщина: планована діяльність на терито-
ріях та об’єктах архітектурної, археологічної 
та культурної спадщини не передбачається;

- поводження з відходами – зберігання від-
ходів здійснюється у відповідності з санітарни-
ми нормами та технікою безпеки. Відходи, які 
утворяться під час провадження планованої 
діяльності, будуть передані відповідно до укла-
дених договорів та вимог екологічної безпеки 
спеціалізованим організаціям. 

Вплив на довкілля, здоров’я та умови про-
живання населення знаходитиметься в межах 
доступних нормативних значень. 

щодо технічної альтернативи 2 
Аналогічно до технічної альтернативи 1
щодо територіальної альтернативи 1 
Дотримання санітарно-гігієнічних, про-

типожежних, містобудівних та територіаль-
них обмежень згідно чинного законодавства 
України. 

щодо територіальної альтернативи 2 
Територіальна альтернатива планованої 

діяльності не розглядалась.
9. Належність планованої діяльності 

до першої чи другої категорії видів діяль-
ності та об’єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля (зазначити відпо-
відний пункт і частину статті 3 Закону 
України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планова діяльність ДП «ЛУГИНСЬКИЙ 
ЛІСГОСП» належить до першої категорії 
видів планованої діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на довкілля 
та підлягають оцінці впливу на довкілля, 
а саме: пункт 21, частина 2, статті 3 Закону 
України “Про оцінку впливу на довкілля” 
– усі суцільні та поступові рубки головного 
користування та суцільні санітарні рубки на 
площі понад 1 гектар; усі суцільні санітарні 
рубки на територіях та об’єктах природно-
заповідного фонду.

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

Планована діяльність ДП «ЛУГИНСЬКИЙ 
ЛІСГОСП» не спричиняє шкідливого транскор-
донного впливу та не зачіпає території сусід-
ніх держав. Підстави для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля відсутні.

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

Планований обсяг досліджень та рівень 
деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з ОВД у відповідності із ст.6 ЗУ «Про 
оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 
23 травня 2017 року та Постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 
1026 «Про затвердження Порядку передачі 
документації для надання висновку з оцінки 

впливу на довкілля та фінансування оцінки 
впливу на довкілля».

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

Планована суб’єктом господарювання ді-
яльність може мати певний вплив на довкілля 
і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля від-
повідно 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 громадськос-
ті під час громадського обговорення, під час 
здійснення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотиво-
ваного висновку з оцінки впливу на довкілля, 
що враховує результати аналізу, передбаченого 
абзацом п’ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на 
довкілля у рішенні про провадження плано-
ваної діяльності, зазначеного у пункті 14 цього 
повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля 
уповноважений орган, виходячи з оцінки впли-
ву 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 прова-
дження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля пе-
редбачає право і можливості громадськості 
для участі у такій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень та рівня дета-
лізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також 
на стадії розгляду уповноваженим органом 
поданого суб’єктом господарювання звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля протягом щонай-
менше 25 робочих днів громадськості надається 
можливість надавати будь-які зауваження і 
пропозиції до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля та планованої діяльності, а також взяти 
участь у громадських слуханнях. Детальніше 
про процедуру громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено 
в оголошенні про початок громадського об-
говорення.

Тимчасово, на період дії та в межах терито-
рії карантину, встановленого Кабінетом Міні-
стрів України з метою запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної 
хвороби (COVID-19), спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2, до повного його скасування 
та протягом 30 днів з дня скасування каран-
тину, 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 до-
сліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля

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

Продовження на стор. 20
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Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вка-
жіть реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(зазначений на першій сторінці цього повідо-
млення). Це значно спростить процес реєстра-
ції та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропо-
зицій громадськості вони будуть розміщені в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
та передані суб’єкту господарювання (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, вра-

хувати частково або обґрунтовано відхилити 
зауваження і пропозиції громадськості, надані 
у процесі громадського обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля. Детальна інформація про це вклю-
чається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження плано-
ваної діяльності 

Відповідно до законодавства рішенням про 
провадження даної планованої діяльності буде: 

Розрахункова лісосіка, яка затверджується 
центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики 
у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, за погодженням з центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері лісового господарства 

відповідно до вимог Лісового кодексу України; 
спеціальний дозвіл на використання лісових 
ресурсів - лісорубний квиток, що видається 
органом виконавчої влади з питань лісового 
господарства, власниками лісів або постійними 
лісокористувачами відповідно до вимог Лісо-
вого кодексу України.

Інші документи дозвільного характеру, пе-
редбачені законодавством, за умови що вони 
не передбачають встановлення (затвердження) 
змін у діяльності, затвердженій (схваленій) 
рішенням про провадження планованої діяль-
ності або подовження строків  її провадження 
(згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу 
на довкілля»)________ 

(вид рішення відповідно до частини першої статті 
11Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) 
(орган, до повноважень якого належить прийняття 

такого рішення)

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

(найменування уповноваженого органу, поштова 
адреса, електронна адреса, номер телефону та 

контактна особа)

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Мале приватне підприємство «Комета», 
код згідно з ЄДРПОУ: 13550802, інформує про 
намір провадити плановану діяльність та 
оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господа-
рювання

МПП «КОМЕТА», 12505, Житомирська 
обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. 
Героїв Чорнобиля, буд. 40, директор – Пилип-
чук М. В., тел. 0931149889, 13550802@ukr.net.

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

Планована діяльність полягає в розробці 
(продовження розробки) Північнобрідського 
родовища габро, що розташоване за 0,5 км 
на північний захід від с. Кам’яний брід Жи-
томирського району Житомирської області. 
Розробка родовища буде здійснюватись на 
площі 5,04 га у межах спеціального дозволу 
№ 5206 та у межах ділянки розширення меж 
спеціального дозволу згідно форми 3-ГР У-21-
152/1 від 25.05.2021 р на площі 2,5 га відкритим 
способом (кар’єром) з капітальною і розрізною 
траншеями. Закладення траншеї внутрішнє. 
Система розробки транспортна з паралельним 
поуступним переміщенням фронту робіт і 
зовнішнім відвалоутворенням. По закінченню 
видобування корисних копалин передбачаєть-
ся гірничотехнічна і біологічна рекультивація 
порушених гірничими роботами земель.

Для здійснення планованої діяльності 
МПП «Комета» має: 

- Акт гірничого відводу №1862 від 28 ве-
ресня 2011 року.

-  Договір оренди земельної ділянки від 
17.01.2011р.

-  Спеціальний дозвіл на користування 
надрами № 5206 від 27.10.2010р.

Технічна альтернатива 1
Технологічна схема видобувних робіт пе-

редбачає одержання блоків в одну або в дві 
стадії. При одностадійній схемі – виділення 
блоків від масиву виконується безпосередньо 
в забої, при двохстадійній схемі – передба-
чається відокремлення від масиву монолітів, 
повертанням (завалку) їх на підошву уступу 
і розділення на блоки потрібних розмірів.

Вибір схеми отримання блоків визна-
чається характером тріщинуватості масиву. 
Висота видобувного уступу дорівнює 6,0 м, 
підуступу 3,0 м. Висота підуступів визначаєть-
ся також характером тріщинуватості масиву. 
Для утворення відрізних щілин використову-
ється верстат стрічкового буріння Лайнер 100 
(або аналогічним). Для відділення моноліту 
буровим станком DrilerPP90 (або аналогічним) 
пробурюються свердловини для заведення 
канату. Відділення моноліту від масиву вико-
нується канатними машинами DAZZINI-S850 
E1Vв (або аналогічними) поєднанні з самохід-
ними буровими установками COMMANDO 
120R та COMMANDO 300 (або аналогічними). 
Розділення моноліту на блоки – самохідними 
буровими установками COMMANDO 120R та 
COMMANDO 300 (або аналогічними).

В якості навантажувального обладнан-
ня  використовуються колісні навантажува-

чі Komantsu WA500-3L та Volvo L330D(або 
аналогічні).

Перевезення блоків на склад та відходів 
від видобування та пасирування блоків здій-
снюється навантажувачем Komatsu WA500-3L 
(або аналогічним). 

Вертикальний транспорт блоків – само-
хідним стріловим краном  КС – 5363Б (або 
аналогічним).

Технічна альтернатива 2
Добування блоків здійснюється в дві ста-

дії. Спочатку від масиву відділяються крупні 
моноліти, які потім завалюються на підошву 
І розколюються на блоки потрібних розмірів. 
Відділення моноліту від масиву виконується 
за допомогою установки алмазно-канатного 
пиляння GRAN FIL SUPER, бурової установки 
COMMANDO 120 і вибухом порохових зарядів. 
На другій стадії проводиться розбурюван-
ня моноліту на блоки самохідною буровою 
установкою COMMANDO 120 і за допомогою 
пневматичних молотків. Розділення моноліту 
на блоки здійснюється за допомогою ручних 
клинків. Навантаження блоків в автосамоски-
ди буде проводитися кранами. Розбирання 
блочного масиву та перевезення готових блоків 
на склад готової продукції виконуються за до-
помогою колісного навантажувача САТ 980G. 
Розпушення скельного розкриву прийнято 
за допомогою буропідривних робіт. В якості 
навантажувального обладнання прийнято 
екскаватор. Транспортування розкривних 
порід в відвали здійснюється фронтальним 
навантажувачем САТ 980G, автосамоскидом 
КрАЗ-6510. Для зачистки робочих майдан-
чиків, проведення планувальних робіт на 
кар’єрних і під’їзних дорогах та відвалах ви-
користовуватиметься бульдозер. 

Застосування даного методу видобуван-
ня габро для родовища є менш доцільним у 
зв’язку із застосуванням технології відділення 
моноліту від масиву вибухом порохових заря-
дів, що в значній мірі порушує монолітність 
породи, що приводить до зменшення виходу 
готової продукції з 1м3 блоку; вибухова тех-
нологія відноситься до процесів підвищеної 
небезпеки; обов’язкова наявність спеціально 
підготовлених кадрів для проведення ви-
бухових робіт; зупинка роботи кар’єру для 
виводу людей і механізмів з небезпечної зони, 
що призводить до втрат робочого часу, тому 
технічна альтернатива 2 не розглядається.

3. Місце провадження планованої ді-
яльності, територіальні альтернативи

Територіальна альтернатива 1
Північнобрідське родовище габро роз-

ташоване за 0,5 км на північний захід від с. 
Кам’яний брід Житомирського району Жи-
томирської області.

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

має географічну прив’язку, альтернатива № 
2 не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив пла-
нованої діяльності

Вплив на соціальне середовище носить 
позитивний аспект. Соціально-економічний 

вплив планованої діяльності полягає в забез-
печенні населення робочими місцями, крім 
того, сплаті податків в місцеві бюджети (в т.ч. 
сплата рентних платежів).

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

На Північнобрідському родовищі габро 
проводились геологорозвідувальні роботи 
у 2004 - 2009 рр.. В результаті проведених 
робіт на Північнобрідському родовищі 
підраховані запаси корисної копалини в 
контурі кар’єру, визначеного ТЕО кондицій. 
За категоріями А+В+С1 вони склали 761 тис.
м3, в тому числі порушені вивітрюванням 
габро 15 тис.м3, незмінені вивітрюванням 
габро – 746 тис.м3.

МПП «Комета» отримано Спеціальний 
дозвіл на користування надрами № 5206 від 
27.10.2010р. з метою видобування Північно-
брідського родовища габро придатного для 
виробництва блоків та облицювальних виро-
бів з них, відходи та порушені  вивітрюванням 
габро придатні для виробництва щебеню 
будівельного і каменю бутового, площа родо-
вища складає 5,04 га. Родовище експлуатується 
з 2011 року.

З метою розширення меж спеціального 
дозволу на користування надрами у 2021 році 
була проведена повторна геолого-економічна 
оцінка Північнобрідського родовища габро 
в межах спеціального дозволу та попередня 
геолого-економічна оцінка ділянки, що при-
лягає до контуру спеціального дозволу. Площа 
родовища складатиме близько 8 га. 

6. Екологічні та інші обмеження пла-
нованої діяльності за альтернативами

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої 

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

щодо технічної альтернативи 2 Аналогічно 
технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1 : 
Згідно технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 2 Не 
розглядається, так як родовище розвідане та 
має географічну прив’язку.

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

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

- дотримання технологій, передбачених 
проектом при розробці кар’єру;

- вжиття заходів для запобігання пилоут-
ворення в літній період року; 

- складування знятого родючого шару 

ґрунту і розкривних порід для використан-
ня при відновленні порушених гірничими 
роботами земель;

 - підтримка існуючих та облаштування 
нових технологічних доріг для транспорту-
вання гірської маси; 

- вжиття заходів, направлених на запо-
бігання аваріям, обмеження і ліквідація їх 
наслідків та захист людей і довкілля від їх 
впливу;

- дотримання встановлених законодав-
ством норм щодо санітарно-захисних зон. 

щодо технічної альтернативи 1,2
Аналогічні основному виду діяльності. 
щодо територіальної альтернативи 1
Топографо-геодезичні, інженерно-гео-

логічні, гідрологічні, екологічні та інші ви-
шукування виконуватимуться у необхідному 
обсязі згідно чинного законодавства України.

щодо територіальної альтернативи 2
У зв’язку з тим, що родовище розвідане та 

має географічну прив’язку, альтернатива № 2 
не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого 
впливу на довкілля

Можливі впливи планованої діяльності 
щодо технічної альтернативи 1 при розробці 
(продовження розробки) Північнобрідського 
родовища габро на довкілля включають:

- клімат і мікроклімат – негативний 
вплив не передбачається;

- грунт – зняття ґрунтово-рослинного 
шару з площі земельної ділянки, що входити-
ме у  розширені межі спеціального дозволу на 
користування надрами; за межами виділеної 
ділянки вплив на ґрунти відсутній. Після 
відпрацювання родовища передбачена ре-
культивація порушених земель;

- геологічне середовище – потенційний 
вплив планової діяльності на геологічне се-
редовище передбачає порушення природ-
ного рельєфу земної поверхні з утворенням 
кар’єрної виробки.

- повітряне – помірний вплив на пові-
тряне середовище відбуватиметься за рахунок 
викидів в атмосферу забруднюючих речовин 
при проведенні розкривних, виймально-на-
вантажувальних та видобувних робіт, при 
роботі двигунів кар’єрної техніки. 

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

- біорізноманіття, території та 
об’єкти ПЗФ – помірний фізичний і ланд-
шафтноформуючий вплив на флору і фауну 
району робіт, незначні зміни умов існування 
рослин і тварин на безпосередній території 
проведення робіт. Території та об’єкти при-
родно-  заповідного фонду в районі розташу-
вання Північнобрідського родовища габро від-
сутні. Територія Північнобрідського родовища 
габро не відноситься до територій та об’єктів 
Смарагдової мережі України; 

- навколишнє техногенне середовище 
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення електронних 
торгів з продажу предмету іпотеки:

1. Квартира, з/п 30,7 кв.м, житл. пл. 16,6 кв.м, за адресою: Житомирська обл., 
м. Коростень, вул. Грушевського 74 Б кв. 14. Дата торгів: 24.09.2021 09:00 год. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №491135;

2. Житл. буд., з/п (кв.м): 178,20, за адресою: Житомирська обл., Бердичівський 
р-н, м. Андрушівка, вул. Квітнева (Котовського), 30. Дата торгів: 29.09.2021 09:00 год. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №492518 (уцінено лот № 488067).

– негативний вплив не передбачається. На те-
риторії родовища, а також навколо родовища 
об’єкти спортивнооздоровчого, курортного та 
рекреаційного призначення відсутні. Об’єкти 
архітектурної, археологічної та культурної 
спадщини не обліковуються. – поводження з 
відходами – зберігання відходів здійснювати-
меться у відповідності з санітарними нормами 
і технікою безпеки та передаватимуться, від-
повідно до укладених договорів спеціалізова-
ним організаціям. Забруднення чи засмічення 
земель відходами не передбачається. 

- щодо технічної альтернативи 2 згідно 
технічної альтернативи 1, окрім впливу на 
атмосферного повітря.

- щодо територіальної альтернативи 1 
згідно технічної альтернативи 1; 

щодо територіальної альтернативи 2 не 
розглядається, так як родовище розвідане та 
має географічну прив’язку.

9. Належність планованої діяльності 
до першої чи другої категорії видів діяль-
ності та об’єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля (зазначити відпо-
відний пункт і частину статті 3 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Планована діяльність належить до дру-
гої категорії видів планованої діяльності та 
об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та 
підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із 
пунктом  14 частини 3 статті 3 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII 
від 23 травня 2017 року.

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

Підстави для здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля відсутні.

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

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

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

Планована суб’єктом господарювання 
діяльність може мати значний вплив на до-
вкілля 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 додат-
кової інформації, яку надає суб’єкт господа-
рювання, а також інформації, отриманої від 
громадськості під час громадського обгово-
рення, під час здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотиво-
ваного висновку з оцінки впливу на довкілля, 
що враховує результати аналізу, передбаче-
ного абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на 
довкілля у рішенні про провадження пла-
нованої діяльності, зазначеного у пункті 14 
цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля 
уповноважений орган, виходячи з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльнос-
ті, визначає допустимість чи обґрунтовує 
недопустимість провадження планованої 
діяльності та визначає екологічні умови її 
провадження.

Забороняється розпочинати проваджен-
ня планованої діяльності без оцінки впливу 
на довкілля та отримання рішення про про-
вадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля 
передбачає право і можливості громадськості 

для участі у такій процедурі, зокрема на ста-
дії обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню 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 що-
найменше 25 робочих днів громадськості 
надається можливість надавати будь-які за-
уваження і пропозиції до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля та планованої діяльності, а 
також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
буде повідомлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах те-
риторії карантину, встановленого Кабіне-
том Міністрів України з метою запобігання 
поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби (COVID-19), спричи-
неної коронавірусом SARS-CoV-2, до повного 
його скасування та протягом 30 днів з дня 
скасування карантину, громадські слухан-
ня не проводяться і не призначаються на 
дати, що припадають на цей період, про 
що зазначається в оголошенні про початок 
громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля

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

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, 
вкажіть реєстраційний номер справи про 
оцінку впливу на довкілля планованої ді-

яльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 
на довкілля (зазначений на першій сторінці 
цього повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації та розгляду Ваших заува-
жень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і про-
позицій громадськості вони будуть розміщені 
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
та передані суб’єкту господарювання (протя-
гом трьох робочих днів з дня їх отримання). 
Особи, що надають зауваження і пропозиції, 
своїм підписом засвідчують свою згоду на 
обробку їх персональних даних. Суб’єкт гос-
подарювання під час підготовки звіту з оцінки 
впливу на довкілля зобов’язаний врахувати 
повністю, врахувати частково або обґрун-
товано відхилити зауваження і пропозиції 
громадськості, надані у процесі громадського 
обговорення обсягу досліджень та рівня дета-
лізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна 
інформація про це включається до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження пла-
нованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням 
про провадження даної планованої діяль-
ності буде отримання спеціального дозволу 
на користування надрами, що видається Дер-
жавною службою геології та надр України та 
інших дозвільних документів, які видаються 
органами державної влади та місцевого са-
моврядування відповідно до вимог чинного 
законодавства України.

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

Управління екології та природних ре-
сурсів Житомирської обласної державної 
адміністрації. Адреса: вул. Театральна, 17/20 
м. Житомир 10014, тел./ факс (0412) 47-25-36;

e-mail: pryroda@eprdep.zht.gov.ua.
Контактна особа: Семенюк М.М, Кон-

дратюк О.П.

1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ ПРОПОНУЄ 
РОБОТУ РIЗНОРОБОЧИМ. ОФIЦIЙНЕ 
ПРАЦЕВЛВШТУВАННЯ. МIСЦЕ РОБОТИ: 
РАДОМИШЛЬ, С.МIРЧА. 0675493561, 
НАЗАР

ВОДIЙ КАТ Е НА ЗЕРНОВОЗ ( МОЖЛИВА 
РОБОТА НА ЩЕБНЕВОЗI, ) АВТО: МАН 
ЄВРО-5. ВIДПОВIДАЛЬНЕ СТАВЛЕННЯ ДО 
ТЕХНIКИ, ДОСВIД РОБОТИ ПО КАТ. "Е" . 
ВIДРЯДЖЕННЯ ПО УКРАЇНI. З/П ВIД 30000 
ГРН. 0687982189, 0633601512, СЕРГIЙ

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ ВОДIЇВ-
ДАЛЕКОБIЙНИКIВ НА ВНУТРIШНI ПЕРЕ-
ВЕЗЕННЯ (БАЗА М. КОРОСТИШIВ). ОПЛАТА 
ПРАЦI ДОГОВIРНА. 0963246855,0967861545

ЗВАРЮВАЛЬНИК - РИХТУВАЛЬНИК З НА-
ВИЧКАМИ МАЛЯРА ПОТРIБНО ДЛЯ РОБОТИ 
З АВТОБУСАМИ БОГДАН В М.КИЄВI. ЗП 
25000 ГРН. (ОПЛАТА ЩОТИЖНЯ). ЖИТЛО 
ТА ХАРЧУВАННЯ НАДАЄМО. 0665215397

МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ НЕРУХОМОСТI. 
ВИМОГИ: ГРАМАТИЧНО ПРАВИЛЬНЕ 
МОВЛЕННЯ, ПОЗИТИВНИЙ НАСТРIЙ, 
СТАРАННIСТЬ, БАЖАННЯ ПРОДАВАТИ ТА 
ЗАРОБЛЯТИ. БЕЗ ДОСВIДУ РОБОТИ. З/П 
ВIД 7000 ГРН. 0674907368

• Охоронцi в м.Київ. Вахта 30/15, 20/10, 
15/15. З/п 9000 грн.Старшi змiни, з/п 500 
грн/день. Харчування, проживання за ра-
хунок пiдприємства.Консультацiї з пра-
цевлаштування надаються цiлодобово. 
0734069918,0952858119

• ПОЛЬСЬКА ФIРМА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ 
ДО ПОЛЬЩI. ЛЕГАЛЬНЕ ТА БЕЗКОШТОВНЕ 
ПРАЦЕВ-НЯ. РОБОТА НА СКЛАДАХ ЗI СКА-
НЕРОМ ТА НАВАНТАЖУВАЧАХ. З/П 24500-
42000ГРН. НА РУКИ. ЛIЦ. МСПУ 1794 ВIД 
20.12.2019. WHATSAPP, VIBER, TELEGRAM: 
+48695233946, +4860777173

ПОТРIБНI ПРАЦIВНИЦI З ДОСВIДОМ В 
ПРИВАТНИЙ РОЗПЛIДНИК ДЕКОРАТИВ-
НИХ РОСЛИН НА ПРОПОЛКУ. ЗАРПЛАТА 
ВIД 12 000 ГРН. КИЇВСЬКА ОБЛ. ПРО-
ЖИВАННЯ НАДАЄТЬСЯ. 0674458987, 
0503105337

• РИБОПЕРЕРОБНОМУ ПIДПРИЄМСТВУ 
(КИЇВСЬКА ОБЛ.) ПОТРIБНI ПАКУВАЛЬНИКИ 
ПРОДУКЦIЇ, ОБРОБЛЮВАЧI РИБИ, КОМПЛЕК-
ТУВАЛЬНИКИ, ВОДIЙ ЕЛ/НАВАНТАЖУВАЧА. 
ЗП 12-18 Т.ГРН. ГРАФIК: 20/10. Б/К ЖИТЛО, 
ОБIДИ. ВИПЛАТА ЗП ПО ЗАВЕРШЕННЮ ВАХТИ. 
0978101848, 0509531032

• Р I З Н О Р О Б О Ч И Й  Д Л Я  Д О ГЛ Я Д У 
ЗА  ДОМАШНIМИ ТВАРИНАМИ ,  ЗА 
ДОМАШНIМ ГОСПОДАРСТВОМ. ПРОЖИ-
ВАННЯ БЕЗКОШТОВНЕ. КИЇВСЬКА ОБЛ, 
МАКАРIВСЬКИЙ РАЙОН. 0684005599, 
ВIКТОР АНАТОЛIЙОВИЧ
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• Рiзноробочi потрiбнi рибному госпо-
дарству (Київська обл, Броварський р-н, 
с. Гоголев). Надаємо житло, дворазове 
харчування, спец.одяг, компенсацiя про-
їзду. 0674098570, Ганна.

РОБОТА В ПОЛЬЩI! ВИГОТОВЛЕННЯ 
КАНАПЕ-ЗАКУСОК. РОБОТА ВЕРЕСЕНЬ - 
ГРУДЕНЬ. ЛIЦ. МСПУ 847 ВIД 08.06.2018. 
0987009206 ЮЛIЯ АБО +48602103451 ВАЙ-
БЕР АННА.

• РОБОТА В ПОЛЬЩI. БЕЗКОШТОВНЕ 
ОФОРМЛЕННЯ. ШУКАЄМО ПРАЦIВНИКIВ 
НА БАТАРЕЙНИЙ, АКУМУЛЯТОРНИЙ ЗА-
ВОД ТА М`ЯСОКОМБIНАТ. ЗАРПЛАТА 28 - 
32 ТИС. ГРН. ЖИТЛО БЕЗКОШТОВНЕ. ЛIЦ. 
МСПУ АЕ186519 ВIД 28.01.2013. ДЕТАЛI: 
0673431348, 0664191758, +48731549459.

2. НЕРУХОМIСТЬ 

2.16. Здам в оренду 

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

• ПОДОБОВО 2-Х КIМ. КВ. VIP-КЛАСУ, ЄВРОРЕ-
МОНТ, В ЦЕНТРI МIСТА, 250ГРН/ДОБА. ВИПИ-
СУЮ ДОКУМЕНТИ. 0665711000, 0977228822

3. АВТО 

3.3. Автомобiлi. Куплю 

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

3.5. С\Г технiка, та запчастини. 
Продам 

• 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 ДЕЛIВЕРI, 
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

• П Р Е С - П I Д Б И Р А Ч 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. Вивiз смiття. 
0679383303 Олександр

4.22. Столярнi вироби, 
пиломатерiали. Продам 

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

4.25. Бурiння свердловин, 
колодязi. Послуги 

КОПАННЯ КОЛОДЯЗIВ МЕХАНIЧНИМ СПОСО-
БОМ 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 позичальни-
ка вiд 18 до 80 рокiв. Вирiшуємо пи-
тання по чорних списках. 0954020856; 
0688134654

6.17. Послуги. Iншi 

• САК (зварювальнi апарати) дизель, 
однооснi, пересувнi - 5 шт., вибiр, в робо-
ту. 0960795238,0990585081

8. РIЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

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

8.20. Стiл знахiдок. Загубив 

ВТРАЧЕНУ КАРТКУ ТАХОГРАФА, СЕРIЯ 
UAD0000136316000, ВИДАНУ НА IМ`Я 
НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИКО-
ЛАЙОВИЧ, ВВАЖАТИ НЕДIЙСНОЮ

8.23. Iнше. Продам 

• Продам стрiчковi пили новi. Надаю по-
слуги зi зварювання, заточки, розводки. 
Якiсть гарантуємо. 0962461677

8.24. Iнше. Куплю 

• К у п л ю  л i с  к р у гл я к  с о с н о в и й 
свiжоспиляний, а також сухостiй. Куплю 
пиломатерiали сосновi, обрiзнi та необрiзнi 
рiзних розмiрiв. 0673911769
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Різне
Гороскоп на тиждень 1 вересня - 7 вересня

ОВЕН
Вдалий період, щоб 

подбати про здоров̀ я. 
Можна зайнятися змі-

ною іміджу. У вихідні відкладіть 
усі справи і відпочиньте. 

ТЕЛЕЦЬ 
Ваша прямота може 

зіграти з вами злий жарт 
і стати причиною конфлікту. На 
цьому тижні зосередьтеся на кон-
кретній справі. 

БЛИЗНЮКИ 
Відкладіть усі фінан-

сові справи на потім. 
Зараз вдалий період для 

обміну думками і генерації нових 
ідей, планів на майбутнє. 

РАК
Ваша активність до-

поможе впоратися з будь-
якими проблемами. Зна-

йдіть час для найкращих друзів. 
Вихідні будуть активними. 

ЛЕВ
Не бійтеся стати на 

шлях змін. Якщо маєте 
вільні кошти – пустіть їх на справи. 
Вихідні краще провести на при-
роді, медитуючи. 

ДІВА
Вдалий період для 

підписання угод і діло-
вих поїздок. Зможете вирішити 
багато питань. Ваша активність вам 
у цьому допоможе. 

ТЕРЕЗИ 
Можете отримати 

дуже хорошу пропози-
цію, пов̀язану з роботою. 

У середу можна ризикнути. По-
думайте про благочинність.

СКОРПІОН
Вдалий період для 

оздоровлення організму. 
У стосунках з рідними не 

проявляйте впертість. Можете за-
шкодити. 

СТРІЛЕЦЬ 
Робота буде вдаватися 

досить важко. Справи ви-
кличуть роздратування. 

Але у вас все вийде – вірте у свої 
можливості. 

КОЗЕРІГ
Дуже вдалий період. 

Енергія битиме ключем. 
Чекайте на нові пропозиції, які 
вас не розчарують. На вихідних 
розслабтеся. 

ВОДОЛІЙ
Чекайте на пропози-

цію очолити новий ціка-
вий проєкт. Погоджуйте-

ся, адже від цього залежатиме ваш 
фінансовий стан. 

РИБИ 
Тиждень пройде під 

гаслом змін. На роботі 
покращаться відносини, 

цілком ймовірно, що вас підвищать 
і піднімуть зарплату. 

3 кроки до ідеаль-
них густих брів

Візажист Патрік Та пропонує три прості кро-
ки для імітації густих пухнастих брів.

Гонитва за ідеальними 
бровами часто здається не-
скінченною. Колись у 90-х тонкі 
брови були нормою, але тепер 
ми прагнемо до густішого, 
пухнастого ефекту. Байдуже, 
гарні маєте брови чи ні, чудова 
новина полягає в тому, що на 
ринку є безліч приголомшли-
вих продуктів, які допомагають 
створити ілюзію натуральних 
брів у найкоротші строки. 
Зірковий візажист Патрік Та 
дає поради, як імітувати густі 
брови. «Брови завершують об-
раз – я б доповнював їх легким 
сяянням, невеликою кількістю 
хайлайтера і тушшю, – каже 
Та. – Ви матимете гарний при-
родний вигляд».

Попрацюйте з довжиною
«Мені подобається подо-

вжувати брови й підіймати 
кінчики трохи вище від лінії 
природного росту. Багато які 
жінки фарбують брови й опус-
кають їх униз, але варто трохи 
випрямити їхню форму і подо-
вжити до скронь, це змінить 
обличчя. Такий трюк забез-
печує природніший вигляд».

Зачешіть волоски догори
«Еволюція брів означає, що 

тепер ми всі хочемо надпри-
родні пухнасті брови. Не так 
багато продуктів, які справді 
можуть зробити брови дуже 

густими, тому я нещодавно 
випустив гель, щоб полегши-
ти цей процес. Він забезпечує 
гнучкість волосків, але також 
прекрасно фіксує їх – вони 
тримаються весь день.

У мене густі азійські брови, 
які ростуть вниз, і мені потрі-
бен гель, який утримував би 
волоски й створював ефект ла-
мінованих брів (великий тренд 
у США і Великій Британії). Ре-
комендую притискати волоски 
зворотним боком пензлика, 
щоб надати форми кожному, 
потім розчесати – брови будуть 
пухнасті на вигляд, а не пласкі. 
Це супер: адже коли вони плас-
кі, вони не мають такого при-
родного вигляду. Піднімаючи 
брови вгору, можна зробити 
їх набагато більшими й густі-
шими – а хто відмовиться від 
густіших брів?».

Замініть інструменти
«Якщо маєте негусті брови, 

ліпше використовувати маркер. 
За допомогою нього справді 
можна зімітувати додаткові 
волоски, малюючи їх лінію за 
лінією, штрих за штрихом, як 
справжні брови. Трохи стар-
шим я б рекомендував викорис-
товувати помаду для брів, тому 
що вона ліпше тримається і 
забезпечує надійну фіксацію 
впродовж усього дня».

Джерело: Vogue.ua

Цікаві факти про метеликів
• Лепидоптерологія – назва 

науки про метеликів.
• Attakus Atlas – найбільший 

нічний метелик, якого можна 
сплутати з птахом, розмах його 
крил – 30 см.

• Протягом життя самиця ме-
телика відкладає приблизно 1000 
яєць.

• Самиці живуть довше за 
самців.

• Метелики здатні розрізняти 
жовтий, зелений і червоний ко-
льори.

• Метелики не чують. Зате від-
чувають вібрацію, яка допомагає 
їм розпізнати хижаків.

• В Європі метеликами милу-
ються, а в Китаї, Індії, Південній 
Америці вони є ласощами.

• Метелики – прекрасні запи-
лювачі. Але вважаються другою 

групою запилювачів. На першому 
місці – бджоли.

• Відомо 165 тис. видів мете-
ликів. Щороку відбуваються нові 
відкриття – ентомологи дізнаються 
про нові види.

• Метелики – прекрасні лікарі 
від стресів. У цьому переконані лі-
карі Стокгольма. У клініках цього 
міста є оранжереї з метеликами і 
квітами, де пацієнти успішно про-
ходять курси лікування від стресів.

• Серед метеликів є хижаки. 
Їхня їжа – кров тварин, яку вони 
видобувають, проколюючи го-
стрим хоботком покриви тварин. 
Хижаками є тільки самці. Самиці 
віддають перевагу соку рослин і 
плодів.

• На апетит метелики не скар-
жаться: можуть вживати їжу, вдвічі 
більшу, ніж їхня власна вага.

• Є також метелики, яким не 
властиво вживати їжу через відсут-
ність рота. Такі метелики живуть 
енергією, накопиченою ними у 
стадії гусениць.

• Їжа деяких видів метеликів 
у тропіках Старого і Нового світу 
– сльози тварин.

• Рецептори смаку метеликів 
розташовані в ногах. Тому мете-
лики розпізнають їжу, стоячи на 
ній.
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КОДЕКС КIЛЕРА
Жанр: бойовик, кримінал, трилер

У дитинстві Анну врятував 
легендарний найманий убивця 
Муді. Чоловік став її опікуном та 
навчив премудростям професії. 
Тепер Анна – найкваліфікованіша 
кілерка світу. Коли Муді раптово 
гине від рук найманця, Анна прагне 
помститися. У цьому їй допоможе 
конкурент, що роками забирав най-
дорожчіі контракти. Непримиренні 
вороги об'єднають зусилля, щоб 
вистежити вбивцю.

РЕМIНIСЦЕНЦIЯ
Жанр: детектив, триллер, фантастика

Нік Банністер — приватний до-
слідник розуму. Він живе на околиці 
узбережжя Маямі, яке майже по-
вністю опинилось під водою. Нік 
«подорожує» похмурим і звабли-
вим світом минулого та допома-
гає клієнтам отримати доступ до 
втрачених спогадів. Одного дня 
до нього приходить нова клієнтка 
Мей, і ця зустріч змінює його життя 
назавжди. 

ДВОЄ ДРУЗIВ I БОРСУК
Жанр: анімація, комедія, сімейний

Вони звикли затишно жити під 
землею, але одного разу їх вига-
няють з власного будинку. Друзі не 
звикли сумувати і вирішують, що 
їм точно зможуть допомогти... пі-
рати! Веселий дует відправляється 
в незабутню подорож по тропічних 
пустелях, найвищих в світі горах 
і доходять навіть до Північного 
полюсу, щоб відшукати старого 
бандита і разом з ним повернути 
улюблене житло.

КЕНДIМЕН

Жанр: трилер, жахи

Iснує легенда про загадкового 

Кендімена – примару з паралель-

ного світу. Та варто лише стати 

перед дзеркалом і п’ять разів по-

спіль вимовити його ім'я, темрява 

перейде межу. Моторошний сиквел 

відроджує страшну міську легенду 

і переносить її у наші дні!


