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• В уряді анонсували підвищення стипендій для студентів.
• З 1 вересня в Україну не пропускають авто з номерами невизнаного Придністров'я.
• Штам коронавірусу «Дельта» виявили вже у 170 країнах світу – ВООЗ.
• В Україні з 1 вересня стартувала «податкова амністія». 
• Конституційний суд підтвердив законність призначення Шкарлета міністром 

освіти.
• В Україні хочуть звільнити від податків аудіокнижки. 
• Італія спростила в'їзд для вакцинованих українців.
• В Україні хочуть ввести єдиний телефонний номер для екстрених служб.
• Посол НАТО заявив, що Україна може вступити до альянсу під час війни.
• Україна відмовилась від приватизації обленерго. 
• Таліби захопили Панджшер. 
• Військовий аеродром України пройшов сертифікацію НАТО.
• Кабмін змінив порядок розрахунку середньої зарплати. 
• В Україні діє літньо-осіння заборона на вилов раків. 
• Унікальний восьмиметровий скелет динозавра продадуть на аукціоні у Франції. 
• Нові норми харчування у закладах освіти набули чинності.
• ДМС з початку цього року оформила понад 1,4 млн біометричних закордонних 

паспортів. 
• В Україні цьогоріч до першого класу пішло 400 тисяч першачків. 
• Google презентувала технологію, яка попіксельно відновлює навіть найбільш 

зжаті фотографії. 
• Ціни на криптовалюти б`ють усі рекорди. 
• Українські науковці розробили комплекс, який допомагає шукати безпілотники. 
• Легенда «Формули-1» Кімі Райкконен оголосив про завершення кар`єри. 
• Роналду побив світовий рекорд за кількістю голів за національні команди, за-

бивши 110 із 111 м`ячів у футболці національної збірної Португалії.

Коротко про головне

Джазовий концерт, fashion показ  
та вакцинація в автобусі: у Житомирі 
відсвяткували День житомирян

Марія Кравчук

У суботу, 4 вересня, 
на Новому бульварі на 
містян очікувала ви-
ставка військових суве-
нірів, а на вулиці Ми-
хайлівській можна було 
подивитися на виступи 
хореографічних та во-
кальних колективів.

Також цього дня відбулась 
прем’єра фільму «Незламний. 
Шлях до мрії» і був проведений 
fashion показ одягу від україн-
ських дизайнерів.

Художньо-документальна 
стрічка «Незламний. Шлях до 
мрії» розповідає про геніального 
вченого, конструктора космічних 
кораблів Сергія Корольова.

 «Сьогодні такі фільми мають 
бути у наших освітніх закладах, 
на них мають рости діти. Дякую 
всій команді стрічки, це неймовір-
ні враження. Чекаємо на нові ідеї», 
– зазначила заступниця міського 
голови Марія Місюрова.

Режисер фільму про Сер-
гія Корольова – заслужений 
артист України Петро Авра-
менко. Зйомки проходили на 

локаціях у Житомирі, Берди-
чеві, Хмельницькому та Одесі. 
Участь у фільмі взяли понад 170 
житомирян.

«Незламний. Шлях до мрії» 
– це третій фільм, що увійшов 
до проєкту «Видатні постаті Жи-
томира», який розповідає про 
легендарні, цікаві, містичні та 
загадкові постаті Житомирщини. 
Перша стрічка у творчому до-
робку цього проєкту  – «Вогонь 
самопосвяти» про життя Олега 
Ольжича, друга – фільм «Де Шо-
дуар?»  про історичну постать 
барона Івана де Шодуара.

Культурний арт-фестиваль 
«День житомирян» пройшов у 
Житомирі вдруге.

Окрім того, цього дня на ву-
лиці Михайлівській працював 
мобільний центр вакцинації, 
прямо в автобусі посеред пішо-
хідної вулиці (на фонтані). Спо-
чатку центр вакцинації містився 
у спортзалі школи, потім – у су-
пермаркеті, після – автобус, а що 
далі? Чекаємо, коли вакцинувати 
всіх охочих почнуть в оновлених 
скверах. 

Щоб заохотити житомирян 
щепитися проти COVID-19, місь-
ка влада вигадала лотерею, в якій 
взяти участь могли усі провакци-
новані у цей день містяни. Серед 
розіграних призів – екоторби, 
чашки та солодощі.

На Житомирщині за тиждень 
виявлено 439 нових випадків 
захворювання на COVID-19

З 1 по 7 вересня в Україні 
було зафіксовано 14 208 нових 
випадків COVID-19. Зокрема на 
Житомирщині – 439.

Зауважимо, що показник захворюва-
ності по Україні та на Житомирщині по-
ступово зростає.

1 вересня показник захворівших на 
COVID-19 на Житомирщині становив 63 
особи. 2 вересня цифра була більшою – 
77 людей, наступного дня було виявлено 
67 захворівших на COVID-19. 4 вересня 
кількість захворівших становила 76 ви-
падків, 5 вересня хворих було 70 осіб. 6 
вересня виявили 47 випадків, 7 вересня 
захворіло 39 осіб.

Нині на Житомирщині зареєстровано 
1 834 летальних випадки від COVID-19, 
за період з 1 по 7 вересня – 6 нових 
випадків.

Пам’ятайте, що послаблення ка-
рантину – не його скасування! За 
порушення норм, спрямованих на 
запобігання поширенню COVID-19, 
встановлено адміністративну та по-
силено кримінальну відповідальність! 

Аби уникнути захворюван-
ня на коронавірусну інфекцію, 
обов’язково вживайте про-
філактичних заходів та до-
тримуйтеся основних правил: 

– ретельно мийте та дезін-
фікуйте руки;

– носіть захисну маску у гро-
мадських місцях;

– уникайте великого скупчен-
ня людей та дотримуйтеся 
соціальної дистанції.
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Ілон Маск провів онукові Сергія Корольова екскурсію 
по SpaceX, але у Житомир чомусь так і не приїхав

Руслан Мороз

Ілон Маск провів 
екскурсію по своїй 
компанії для роди-
чів Сергія Корольо-
ва.

Раніше у твітері Маск 
зробив запрошення рідним 
вченого і основоположника 
практичної космонавтики 
Сергія Корольова відвідати 
об'єкти SpaceX і навіть бути 
присутніми під час запуску. 
І ось нарешті 3 вересня Ан-
дрію і Павлу Корольовим 
вдалося відвідати Каліфор-
нію. 

Андрій і Павло Коро-
льови – онук і правнук 
легендарного українсько-
го конструктора в сфері 
ракетобудування часів 
СРСР Сергія Корольова 
– прийняли запрошення 
американського мільяр-

дера провести особисту 
зустріч.

Андрій Корольов подя-
кував Маску за запрошен-
ня, гостинність і особисту 
зустріч: «Неймовірно вдячні 
Ілону Маску за запрошення, 
гостинність і незабутню 
майже годинну особисту зу-
стріч. Слова нашої подяки 
команді Ілона за вражаючу 
екскурсію по SpaceX і мож-
ливість побачити своїми 
очима складання двигунів, 
ракет і CrewDragon». Він 
також розповів, що Маск 
організував для Корольових 
екскурсію по офісу SpaceX, 
завдяки чому вони отри-
мали можливість на власні 
очі побачити, як збирають 
двигуни, ракети і корабель 
Crew Dragon. «Продовжуйте 
рухати світ вперед, містере 
Маск!» – додав Андрій Ко-
рольов. 

Андрій Вадимович Ко-
рольов – відомий вчений, 
лікар-хірург, травмато-
лог, президент Асоціації 

спортивних травмато -
логів, артроскопічних і 
ортопедичних хірургів, 
реабілітологів, головний 
лікар Європейської кліні-
ки спортивної травмато-
логії і ортопедії (ESCTO, 
з 2009 року), що входить 
до складу Європейського 
медичного центру. 

Андрій Корольов – док-
тор медичних наук, про-
фесор, автор більш ніж 150 
наукових робіт, навчальних 
посібників і публікацій у 
профільних виданнях, 
включаючи журнали «Трав-
матологія і ортопедія», 
«Геній ортопедії» та інші, 
виступає як експерт у вели-
ких ЗМІ. Андрій Корольов 
вважається одним із най-
авторитетніших фахівців 
з ортопедичної хірургії та 
спортивної травматології.

Варто згадати, що 12 
січня 2021 року Прези-
дент України Володимир 
Зеленський запросив аме-
риканського підприємця 

Ілона Маска до Житомира 
у музей космонавтики імені 
Сергія Корольова, який на-
родився у нашому місті у 
1907 році.

«Сьогодні день народжен-
ня великого українського вче-
ного, ракетного інженера та 
конструктора космічного 
обладнання Сергія Корольо-
ва. Дійсно, він був одним з 
найкращих. Я б хотів запро-
сити його давнього фаната 
Ілона Маска до України, щоб 
побачити музей космонав-
тики імені Сергія Корольо-
ва», – написав Зеленський 
у твітері.

Володимир Зеленський 
додав до посту у твітері по-
відомлення від Ілона Мас-
ка за 11 липня 2020 року: 
«I spoke with Korolev’s family 
today. He was one of the very 
best. Корольов/Королёв».

Ілон Маск на разі не 
відповідав на запрошення 
відвідати Житомир. Але 
житомиряни чекають на 
це…

Догана не допомогла: у Житомирі  
водоканал знову злив нечистоти у Тетерів

Руслан Мороз

У Житомирі 31 серпня 2021 
року зафіксували новий скид 
неочищених стічних вод з 
каналізаційної станції водока-
налу у річку Тетерів.

«30 серпня на каналізаційному колекто-
рі d 1000 мм, який транспортує стоки від 
ГКНС до очисних споруд каналізації, стався 
порив. Працівники водоканалу продовжують 
ліквідовувати наслідки аварії. Нині трива-
ють підготовчі роботи для заміни 17 метрів 
колектору.

КП “Житомирводоканал” неодноразово 
звертало увагу громадськості на аварійний 
стан колектора, по якому понад 40 років 
рухається основний обсяг стічних вод від 
ГКНС до очисних споруд каналізації. Ми 
наголошували на тому, що для екологічно-
го благополуччя міста необхідно якомога 
швидше замінити аварійний каналізаційний 
трубопровід, адже гарантійний термін його 
експлуатації минув ще 20 років тому. І лише 
минулого року нашому підприємству вдалося 
залучитися підтримкою Світового банку, 
який планує виділити на реконструкцію 
каналізаційного колектору 3,5 млн євро. Зараз 
ми перебуваємо на етапі проведення про-
єктних робіт», – повідомляється на сайті 
КП «Житомирводоканал».

Наступного дня, 31 серпня 2021 року, 
на сайті Державної екологічної інспекції 

Поліського округу також з’явилося повідо-
млення про цю подію:

«І знову ж забруднюється річка Тетерів. 
Це вже, мабуть, стало системою, яку за-
провадило КП “Житомирводоканал”, а саме 
систематично здійснювати скид неочищених 
стічних вод до річки Тетерів з ГКНС. Стало 
відомо про те, що знову ж здійснюється скид, 
в тому ж самому місці, як і два тижні тому, 
коли було скинуто майже 120 тис. м3 нео-
чищених стічних вод.

Відділом інструментально-лабораторно-
го контролю інспекції відібрано проби води 

для визначення в ній вмісту забруднюючих 
речовин та вжиття в межах повноважень 
відповідних заходів реагування.

Можна зробити висновки, що керівни-
цтву КП “Житомирводоканал”, мабуть, 
байдуже на навколишнє природне середовище, 
та, видно, для них несуттєва та сума збит-
ків, яка розрахована за аналогічні ситуації. 
В період з 07.06 по 11.06.2021 р. нараховано:

- за скид неочищених стічних вод – 50 
тис. 709 грн;

- за забруднення земельних ресурсів 
– 440 тис. 506 грн;

в період з 07.08 по 12.08.2021 р. нараховано:
- за скид неочищених стічних вод - 13 

млн. 100 тис. 612 грн,
- за загибель водних живих ресурсів - 8 

млн. 988 тис. 315 грн,
- за забруднення земельних ресурсів 

– 879 тис. 902 грн».
Нагадуємо, що тільки після аварії на 

початку серпня 2021 року на теренах та 
річках області почалася справжня еколо-
гічна катастрофа. У результаті аварії на на-
сосній станції житомирського водоканалу 
до річки потрапило близько 120 тис. куб. 
м неочищених стічних вод. Загалом у во-
доймі знищено більше 27 тисяч одиниць 
риби. На директора водоканалу склали 
адмінпротокол.

Як поінформував керівник Держав-
ної екоінспекції Андрій Мальований на 
власній сторінці у соціальній мережі 
«Фейсбук» 26 серпня 2021 року, збит-
ки від аварії на КП склали близько 23 
мільйонів гривень. 

9 серпня інспекція Поліського округу 
здійснила позапланову перевірку КП «Жи-
томирводоканал», за результатами якої 
встановлено, що загалом підприємство 
скинуло до Тетеріва 120 тис. м3 неочище-
них стічних вод. В результаті КП не лише 
забруднило річкову воду, але спричини-
ло масову загибель риби – понад 27 тис. 
одиниць.

І ось нова аварія! У громадськості міста 
викликає обурення той факт, що підпри-
ємство про це просто мовчало, не повідо-
мляючи нічого офіційно громадськості, і 
тільки після численних звернень спромо-
глося повідомити про наступну аварію.

У соціальних мережах обговорюється 
заява керівництва КП «Житомирводо-
канал» про майбутню реконструкцію 
каналізаційного колектору за 3,5 млн 
євро. У містян складається враження, 
що величезні суми грошей просто роз-
чиняються у тій брудній воді, яка тече 
з кранів у наших оселях. Пояснити за-
тримки із реконструкцією вже існуючих 
мереж також ніхто не в змозі. 

Нагадуємо, що директорові КП «Жи-
томирводоканал» було оголошено догану, 
незважаючи на вимогу містян про його 
звільнення. 

Нам незрозуміла реакція міської вла-
ди. Забруднення річок Житомирської об-
ласті продовжується, і ніхто з міської та 
обласної влади не має бажання втручатися 
в ситуацію. Більшість підприємств також 
не мають очисних споруд та здійснюють 
скиди прямо в русло річок.

Онук і правнук Сергія Корольова 
у гостях у Ілона Маска
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Знову за рибу гроші: провалля у центрі Житомира 
пропонують переробити за 260 тисяч гривень

Руслан Мороз

Неодноразово наше 
видання, як і багато 
інших ЗМІ Житомира, 
висвітлювали та анон-
сували відкриття експо-
зиції підземелля на-
впроти автодорожнього 
коледжу.

Але постійно з різних причин 
відкриття відкладається, що ви-
кликало стурбованість у жителів 
міста. Раніше було встановлено 
броньоване скло та зроблені 
елементи огорожі. Але скло 
зараз вкрито краплями води, 
підсвічування відсутнє. Крім 
того, скло виявилося настільки 
«броньованим», що на сьогодні 
повністю пошарпано взуттям 
доброчесних житомирян, які 
якраз на цьому місці виходять 
на зупинці з маршруток. Ба біль-
ше, діти вважають обов’язковим 
для себе проїхатися по склу на 
байках або дошках. Крім того, 
зник один із стовпчиків біля 
майбутньої огорожі навколо 
провалля. Напевно, він комусь 
вкрай знадобився.

Ще минулого року ми зверта-
лися за коментарем до директора 
та засновника народного музею 
історії ремесел «Ремісничий 
двір» Федора Євтушенка, адже 
саме його експонати мають там 
перебувати. «Дійсно, потіє скло 
внаслідок того, що немає венти-
ляції. В нас не було досвіду роботи 

з такими об'єктами, тому так 
вийшло. Але зараз буде доробле-
на вентиляція, може, потрібно 
буде зробити навіть примусову 
вентиляцію цього об'єкта. Влас-
не сама експозиція готова майже 
стовідсотково. Є нюанси, щоразу 

ми щось додаємо, змінюємо, але це 
несуттєво. Основний матеріал 
готовий. Тож ми зараз чекаємо 
на те, коли буде дороблена вен-
тиляція. Може, деякі деталі по-
трібно доробити, і ми, можливо, 
незабаром відкриємо експозицію. 

Але коли це станеться – невідомо. 
Тож поки скло запотівше, немає 
сенсу щось там робити. Осно-
вну контролюючу функцію тут 
виконує головний архітектор 
міста, а будівельну – управління 
капітального будівництва. Тож 
коли будуть усунені деякі техніч-
ні моменти, все буде працювати. 
Також ми розуміємо, що це при-
вабливий об'єкт, ми хотіли би 
це зробити скоріше», – зазначив 
Федір Євтушенко.

З того часу, як ми отримали 
цей коментар, вже встиг зміни-
тися головний архітектор міста, 
а провалля на Великій Бердичів-
ській знову планують реконстру-
ювати. Тільки у 2018 році депу-
тати Житомирської міськради 
проголосували за виділення 187 
тис. грн на благоустрій території. 

Нова головна архітекторка 
Житомира Ольга Бронштейн 
заявила: «На сьогодні потрібно 
замінити скло, змінити форму, 
щоб був відкритий і гарний огляд, 
підняти це скло, зробити у вигляді 
піраміди із сучасними конструк-
ціями, доопрацювати систему 
вентиляції, наповнити саму зна-
хідку цікавими археологічними 
експонатами».

Було оголошено нову суму всіх 
доробок – за словами Ольги Бронш-
тейн, це обійдеться у 260 тисяч грн.

Зараз представники міськра-
ди стверджують, що за склом 
нібито є якась експозиція, але 
розгледіти її нікому ще не вда-
лося. Тож можна вважати це 
ствердження черговою міською 
легендою, тому що експозицію 
обіцяли відкрити для глядачів 
ще у 2019 році.

Нагадуємо, що ідея ін-
сталяції з'явилася спільно 
з тодішнім головним архі-
тектором міста Житомира 
Юрієм Безбородовим, відо-
мим краєзнавцем Георгієм 
Мокрицьким, який дуже 
багато розповів про цю добу 
історії нашого міста, та му-
зеєм «Ремісничий двір». Це 
колективна ідея та робота. 
Матеріалами та оформлен-
ням буде займатися музей 
історії ремесел «Ремісничий 
двір», і це буде вважатися 
частиною експозиції музею. 
Легенд багато, і кожен змо-
же відкрити для себе щось 
нове, але так чи інакше це 
буде історія нашого міста.

Ми вирішили порівняти, який вигляд мають подібні 
конструкції в інших містах України. Напевно, найвідомішою 
подібною спорудою є скляний купол, який підніма-
ється на Приморському бульварі в Одесі. Крізь про-
зору оболонку видніються старовинні розкопки грецького 
поселення, які зберігаються під землею. Їх знайшли під 
час реставрації бульвару у 2008 році. Варто сказати, що 
археологи виявили артефакти 4-3 століть до нашої ери, а 
також давніші кулі залишків стін, осколків амфор та інших 
предметів, які належать до 6-5 сторіччя до нашої ери.

Другою відомою пірамідою є руїни античних буді-
вель у місті еллінів Керкінітида. Це місто було засновано 
у V столітті до нашої ери і через багато сотень років 
видозмінилося у сучасну Євпаторію. Мова йде про 
знамениту євпаторійську піраміду, яка розташована 
на вулиці Дувановській, поруч із місцевим краєзнавчим 
музеєм. Скляна піраміда накрила фрагмент кріпосної 
стіни античного поліса. Також під куполом містяться 
зразки кераміки, зброї і прикрас, колись «забутих» 
захисниками.

Ще одна піраміда перебуває у Кам'янці-
Подільському. Під час археологічних розкопок у 2016 
році у міській ратуші було відкрито три рівні мощення 
вулиці бруківкою: покриття XVI-XVII століть з дрібного 
каменю, мощення середини XVIII століття з вапнякових 
плит і шар XIX століття. Вік найстарішої бруківки був 
встановлений за письмовими джерелами – це мощення 
1760-х років. Воно вважається найдавнішою бруківкою в 
Україні. Для збереження розкопки були накриті скляною 
пірамідою.

Як цю проблему вирішують в інших містах України

Житомирське провалля 

Піраміда в Одесі Євпаторійська піраміда Піраміда у Кам'янці-Подільському
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Вбивство, замасковане під пожежу, 
вакцинація в автобусі та невдало 
виконаний ремонт Бердичівської:  
що житомиряни обговорювали у Facebook

Анна Сергієнко

Моторошне подвійне вбив-
ство, вакцинація в автобусі та 
ремонт, який переремонтову-
ють.

Такі теми житомиряни обговорювали 
найактивніше у мережі Facebook протягом 
минулого тижня.

Під час гасіння пожежі 
рятувальники знайшли вбитими 
жінку та ї ї доньку

4 вересня близько 14-ї години до поліції 
надійшло повідомлення від рятувальників, 
що після ліквідації пожежі у квартирі 5-по-
верхівки у Житомирі виявлено тіла жінки 
та дитини з ознаками насильницької смерті.

Про це 4 вересня поінформувала пре-
сслужба ГУ Нацполіції в Житомирській 
області.

«Нині з’ясовано, що загиблими є 36-річ-
на житомирянка та її 13-річна донька, які 
проживали у цьому помешканні. Під час 
огляду тіл обох фахівці зафіксували по-
ранення. Причини смерті жінки та дитини 
встановлять судово-медичні експерти», – 
йдеться у повідомленні.

У результаті масштабної спецопереа-
ції та кропіткої роботи підрозділів поліції 
Житомирської області, додатково задіяних 
безпілотних технічних засобів, а також колег 
Вінниччини та Київщини зранку 5 вересня 
був затриманий 22-річний житель облас-
ного центру, обгрунтовано підозрюваний 
у вбивстві матері та дитини у Житомирі.

Було з'ясовано, що причетний до подвій-
ного вбивства з місця події поїхав автомобі-
лем, що належав загиблій жінці. Також з її 
квартири зникли золоті ювелірні вироби.

Правоохоронці вилучили беззаперечні 
докази його причетності до вчинення тяж-
кого злочину. Свою вину молодик визнав. 

Пізніше 22-річний хлопець, якого під-
озрюють у вчиненні подвійного вбивства, 
розповів, як скоїв злочин.

Із загиблими він не був знайомий, а в 
квартиру зайшов через незачинені двері.

«Підозрюваний каже, що відстежував 
загиблу жінку ще з вечора п'ятниці у кафе. 
Стежив за нею до будинку. Почекав, коли 

вона засне, і зранку проник у квартиру, 
аби її пограбувати. Двері були не зачинені. 
Громадянка з дитиною спали. Коли жін-
ка помітила його присутність, він наніс 
їй удари кухонним ножем. Сьогодні після 
обіду (6 вересня, – ред.) йому обиратимуть 
запобіжний захід. Його чекає від 10 років 
позбавлення волі до пожиттєвого строку», 
– сказав Артем Лисогор.

За чинним законодавством молодикові 
може загрожувати покарання аж до дові-
чного ув'язнення.

«Кошмар… За пару золотых украшений 
лишить жизни 2 людей, устроить пожар в 
доме, тем самым поддав опасности целый 
дом», – прокоментувала Nathalie Stupina.

«Видно, у человека "думалка" отсут-
ствует!? Это не человек!» – пише Евгения 
Табунщик

«Та взять самого в костер кинуть без 
всяких там разбирательств. Зачем время на 
таких тратить, а потом ещё пожизненно в 
тюрьме держать за наши налоги», – написав 
Vladislav Safronov.

«Полиция – молодцы!» – зауважив Юрий 
Станишевский.

«Пожиттєво – це ще дуже гуманно для та-
ких нелюдей», – наголосила Алина Козырева.

«За такий вчинок – тільки смертна 
кара!» – наголошує Елена Омельчук.

«Кайло в руки і нехай працює пожиттєво, 
за пайку», – пише Олексій Кондратюк.

Автобус для вакцинації
У День житомирян 4 вересня вакци-

націю проводили на головній пішохідній 
вулиці міста у спеціальному вакцинальному 
автобусі.

Поблизу сцени на головній пішохідній 
вулиці міста з 11.00 до 19.00 працював авто-
бус вакцинації від COVID-19. Щеплення 

проводились CoronaVac та AstraZeneca. 
Житомиряни мали змогу отримати першу 
та другу дози.

Усім провакцинованим саме цього дня 
видавались пронумеровані святкові флаєри 
з відривним купоном для участі у розіграші. 
Відривний купон кидається до скриньки, 
інша частина лишається в учасника. Перед 
початком концерту методом жеребкування 
визначили переможців: десятеро учасників 
отримали екоторби та чашки, троє – солодкі 
кошики від бізнесу Житомира.

Таке ноу-хау житомирянам прийшлось 
не до вподоби.

«Бус на пішоходій (!) вулиці + відсутність 
повноцінного обстеження в медичній установі 
"до" – це не день житомирян, а житомирців», 
– прокоментувала Yuliya Bogoyavlenska.

«Ця пропаганда від керівництва міста 
викликає невдоволення і відразу», – пише 
Nazarii Oty.

«Так давайте вакцини в такому ж плані 
від інших хвороб, чи в нас тільки коронаві-
рус?» – запитує Sergii Sokolovskyi.

«Давайте зразу в тролейбусі чи в АТБ 
вакцинуватись», – говорить Victor Chymak.

«Мда, бестолочи. Нашли где вакцины 
колоть», – зазначив Валерий Ковальчук.

«И транспорт запустили на пешеходную 
зону, а потом вопросы, а почему фонтан не 
работает?» – підмітив Сергей Беднарский.

Ремонт вулиці, який варто 
оновлювати

У Житомирі на Великій Бердичівській, 
яку капітально ремонтували минулого року, 
будуть виправляти недоліки.

Капітальний ремонт дороги від До-
вженка до вулиць Льва Толстого та Жуй-
ка почали ще у серпні 2020 року, роботи 

тривали близько чотирьох місяців. Але, як 
зазначили у департаменті регіонального 
розвитку Житомирської ОДА, роботи досі 
можна вважати невиконаними, адже об’єкт 
у підрядника не прийняли, технагляд ви-
явив недоліки: нерівно встановлені люки, 
частково стерта розмітка та деформоване 
дорожнє покриття.

«Правильно, перекрыли дорогу на 1,5 ме-
сяца, а сейчас по новой перекроют», – пише 
Teddy Power.

«Зверніть увагу на вулицю Параджанова, 
на світлофорі з Київською асфальт горбами 
пішов, виправте теж, вулиця 2-х років не 
витримала того "капітального" ремонту. 
Розмітку по всьому місту наносять, мабуть, 
чи не "Сніжкою" – за зиму вона сходить разом 
із снігом», – написала Elena Goncharenko.

«Я підтримую ремонт доріг, і мені по-
добається. Але є одне але: якщо ви робите 
нову дорогу, чому всі люки або над дорогою, 
або в ямі? Гарний приклад – нова дорога по 
Грушевського: робилася частина минулого 
року, а частина – минулого місяця. Люки 
гуляють, як хочуть: то скачеш на горбах, 
то на ямках», – розповів Taras Mykytiuk.

«Забули про "капітально" відремонтова-
ну вулицю Перемоги, в деяких місцях асфальт 
просто "поплив" кудись, ось вона, якість», 
– говорить Иван Владимирович.

«Мєхалку подивіться. Там скрізь плитка 
рухається. Ще рік, два, взагалі жах буде. А ще 
велосипедами та самокатами їздять. І не 
просто їздять, а трюки виконують. Надовго 
вистачить?» – цікавиться Anna Goltanna.

«А как объект сдан был? Комиссия ж 
принимает. Вырезают куски на тестиро-
вание асфальта. То как могло покрытие так 
испортиться? Ответ один. Некачественный 
материал. Вообще-то ещё гарантия должна 
быть от фирмы-подрядчика», – влучно за-
уважив Степан Бонд.

«Кто бы сомневался, посмотрите, как 
делается ул. С. Рихтера и поймёте, что эта 
дорога не перезимует без проблем!» – написав 
Valery Lozitsky.

«Следствие халатности властей и отсут-
ствие претензийной работы с подрядчиком 
или коррупция и откаты?» – запитує Andrei 
Konstantinovich.

«Ну почему нельзя сразу делать каче-
ственно?» – питає Zhanna Kondratyeva.

«А на вулицях Хлібній і Ріхтера типу 
нормально зробили? Там одразу з горбами 
вкладали!» – розповів Володимир Мурав-
ський.
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• Закордонні паспорти, 
водійські права, карти 
побуту виготовляв вдома 
– у Житомирі судитимуть 
місцевого жителя за 
низку злочинів

Незаконну діяльність ви-
крито завдяки спільним діям 
прокуратури, Управління СБ 
України в області та Головного 
управління Нацполіції в області. 
Досудове розслідування про-
водили слідчі поліції.

Скеровано до суду об-
винувальний акт стосовно 
особи за фактом сприяння в 
незаконному переправленні 
осіб через державний кордон 
України, виготовлення підро-
блених бланків підприємств 
та інших офіційних бланків з 
метою використання, а також 
підроблення офіційних доку-
ментів, вчинене повторно за 
попередньою змовою групою 
осіб, використання завідомо 
підроблених документів, вчи-
нене за попередньою змовою 
групою осіб, та пропозиції 
службовій особі, яка займає 
відповідальне становище, на-
дати неправомірну вигоду за 
вчинення дії в інтересах третіх 
осіб.

За даними слідства, зло-
чини скоїв 43-річний житель 
Житомирського району. Так, він 
налагодив схему незаконного 
виготовлення і підроблення 
бланків паспортів громадян 
України для виїзду за кордон, 
а також громадян інших дер-
жав, водійських посвідчень, 
карт побуту та інших офіцій-
них документів. Для цього у 
своєму помешканні влаштував 
мінідрукарню зі спецтехнікою.

Установлено, що фігуран-
том справи виготовлено та під-
роблено майже 50 офіційних 
документів.

Також обвинувачений спри-
яв особам із підробленими 
документами у незаконному 
переправленні через держав-
ний кордон України.

Як повідомлялося раніше, 
під час обшуків у його помеш-
канні виявлено та вилучено 
бланки для виготовлення під-
роблених документів, офіцій-
ні документи державного та 
іноземних зразків, заготовки 
кліше, штампів і печаток різних 
підприємств, установ, органі-
зацій, у тому числі іноземних, 
комп’ютерну техніку, спецтехні-
ку для друку документів.

Справу розглядатиме Бо-
гунський районний суд міста 
Житомира.

На сторожі безпеки

СЛУЖБА 
БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ

Черговий скандал у житомирському Держгео-
кадастрі – хто буде наступним начальником?

Руслан Мороз

У Головному управ-
лінні Держгеокадастру 
у Житомирській облас-
ті батьки нового-старо-
го очільника установи 
отримали земельні 
ділянки.

Нині виконуючим обов’язки 
начальника Головного управління 
Держгеокадастру у Житомирській 
області призначено начальника 
відділу Держгеокадастру у Ко-
ростишівському районі Віктора 
Торчука.

Згідно з поданими до кількох 
народних депутатів скаргами на 
діяльність низки очільників Держ-
геокадастру в районах, батьки 
нового в.о. начальника отримали 
дві земельних ділянки у Корости-
шівському районі Житомирської 
області.

Варто зазначити, що 13 травня 
2021 року до головною управління 
від імені Старосілецької сільської 
ради Коростишівського району 
Житомирської області надій-
шов лист сільського голови від 
12.05.2021 р. за № 529, в якому він 
стверджував, що начальник від-
ділу у Коростишівському районі 
Віктор Торчук передавав у при-
ватну власність землі запасу, що 
розташовані за межами населених 
пунктів Старосілецької сільської 
ради – с. Гуменники, с. Слобідка, 
с. Козіївка, с. Кашперівка, та землі 
спільної часткової власності загаль-
ною площею 20 га, серед яких дві 
земельні ділянки передано у влас-
ність близьким рідним В. Торчука 
(Торчуку Анатолію Михайловичу 
та Торчук Вірі Миколаївні). У при-
ватну власність також передано 
землі господарських дворів (с. Ко-
зіївка – орієнтовна площа 5 га) та 
землі з розвідувальним родовищем 
корисних копалин. Так на території 
родовища «Кам'янобрідське пів-
денне» у вересні-жовтні 2020 року 
сформовано 13 земельних ділянок 

площею по 2 га кожна, хоча дата 
реєстрації права власності у відо-
мостях зазначена лютим 2017 року, 
шо суперечить нормам чинного 
законодавства.

28 серпня представники жи-
томирської громади прийшли 
до виконуючого обов’язки на-
чальника Головного управління 
Держгеокадастру у Житомирській 
області Віктора Торчука з прохан-
ням пояснити цю ситуацію.

На жаль, розмови не вийшло. 
Як пояснив сам Віктор Торчук, 
йому ці факти невідомі і він не 
може сказати, хто саме підписував 
документи на отримання земель-
них ділянок його родичами. 

Громадський активіст Ігор 
Малі зазначив: «Знову у Держгео-
кадастрі йдуть якісь зміни, знову 
на посаду повертається попередня 
очільниця, яку всі житомиряни 
добре знають і при якій було до-
пущено масу порушень. Але хтось 
знову якимось чином "продавив" її 
на цю посаду. Нібито вона виграла 
конкурс. Маємо дуже великі сум-
ніви щодо цього. Ми також сьогодні 

прийшли до в.о. начальника і по-
ставили низку запитань. На жаль, 
жодної відповіді на ці запитання ми 
не отримали».

На сайті Державної служби 
України з питань геодезії, карто-
графії та кадастру оприлюднені 
результати конкурсу на заміщення 
вакантних посад державної служ-
би категорії «Б» начальників голо-
вних управлінь Держгеокадастру 
в областях, призначення на які 
здійснюється головою Держгео-
кадастру. Навпроти посади на-
чальника Головного управління 
Держгеокадастру у Житомирській 
області зазначено, що не визначено 
переможця конкурсу. Раніше по-
відомлялося, що посадовий оклад 
начальника Головного управління 
Держгеокадастру у Житомирській 
області становить 12000 грн.

Незважаючи на наведене, у 
Житомирі продовжують розпо-
всюджуватися чутки про повер-
нення однієї з попередніх очіль-
ниць установи. Побічно ці чутки 
підтверджують співробітники 
самого Держгеокадастру.

Депутату облради Развадовському 
донька подарувала мільйони гривень

Руслан Мороз

Колишній нардеп від 
Житомирської області 
Віктор Развадовський 
отримав від доньки 
Маргарити подарунок 
– 5,3 мільйона гривень 
готівкою.

Згідно з оприлюдненим 
увечері 3 вересня 2021 року по-
відомленням про суттєві зміни у 
майновому стані, колишній нар-
деп, а нині голова фракції партії 
«За майбутнє» в Житомирській 
облраді Віктор Развадовський 
отримав у подарунок грошові 
кошти на суму 5 млн 340 тис. 
грн від Развадовської Маргари-
ти Вікторівни. Також відомо, що 
депутат сплатив податок з до-
ходу фізичної особи відповідно 
до договору дарування грошових 
коштів – 53 тис. 400 грн.

У житомирських ЗМІ зверта-
ють увагу на те, що Маргарита 
Развадовська разом із чоловіком 
Сергієм Лопатюком володіє ТОВ 
«База механізації 13093». У травні 
2018 року на їхнє ім’я було також 
зареєстровано громадську органі-
зацію «Всеукраїнська асоціація 
кізомби». Маргарита Развадов-
ська професійно займається 
танцями і має творчий псевдо-
нім Rita Ravado. У соціальній 

мережі «Фейсбук» є сторінка 
Ravado Studio з оголошеннями 
про проведення танцювальних 
фестивалів і набір у групи танцю.

На сайті НАЗК зазначено, що 
за 2020 рік Віктор Развадовський 
отримав 465 тис. 079 грн пенсії, 
задекларовані готівкові кошти – 
565 тис. доларів, 140 тис. євро, 800 
тис. гривень. 

На початку цього року, 7 квітня 
2021 року, депутат оприлюднив 
повідомлення про суттєві зміни 
в майновому стані, згідно з яким 
рішенням суду ним отримано 
відшкодування у 589 804 грн від 
Головного управління Пенсійного 
фонду м. Києва.

У повідомленні про суттєві 
зміни у майновому стані від 15 
травня 2021 року Віктор Разва-
довський вказує про продаж 12 
травня 2021 рухомого майна на 
суму 5 800 000 грн громадянину 
Маселкову Артему Вікторовичу. 
Наступного дня, 13 травня, де-
путат придбав новий люксовий 
автомобіль BMW G12 M760Li 
2021 року випуску за 4 378 918 
грн, сплативши за нього лише 
182 455 грн податку.

Перед цим в оприлюдненій 
2 березня 2018 р. декларації за-
значено, що тодішній народний 
депутат-мажоритарник від Жи-
томирської області (Чуднівський 

округ № 67) Віктор Развадовський 
за 2017 рік купив квартиру у Ки-
єві майже за 6 млн грн та три 
автомобілі.

Нагадуємо, що НАЗК у лип-
ні 2021 року почало перевірку 
низки декларацій, серед яких 
також була зазначена декларація 
депутата Житомирської облради 
Віктора Развадовського за 2020 
рік, бо автоматизований аналіз 
виявив високий рівень ризиків. 
Нині на сайті НАЗК зазначено, 
що декларація все ще перебуває 
в стані перевірки.

У зв’язку з тим, що наше 
видання було єдиним ЗМІ, яке 
оприлюднило повну інформа-
ція про результати попередньої 
перевірки НАЗК його деклара-
ції, Віктор Развадовський подав 
позов до суду з вимогою спла-
тити йому моральну шкоду. 
Житомирський апеляційній 
суд повністю відхилив позов 
екснардепа, і видання «20 хви-
лин Житомир» вказану судову 
справу виграло. 

Варто додати, що продо-
вжуються ще два судових про-
вадження за позовами Віктора 
Развадовського до видання. По 
одному з цих позовів Жито-
мирський районний суд також 
відхилив доводи адвокатів Раз-
вадовського і прийняв рішення 
на користь газети. Щодо другої 
справи – на вимогу адвокатів 
екснардепа суддя взяв само-
відвід, і розгляд справи далі 
затягується.
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Лише один маленький сквер,  
а скільки запитань

Микола Корзун

Новина про початок рекон-
струкції скверу на розі Великої 
Бердичівської та Театральної 
виявилася довгоочікуваною і 
водночас викликала чимало 
подиву разом із низкою зако-
номірних запитань. 

Ми не кажемо про такі «дрібниці», як 
невиконані обіцянки розпочати рекон-
струкцію на початку літа 2021-го року і 
здати оновлений скверик вже 1 вересня. У 
Житомирі із термінами та обіцянками і не 
таке бувало. Але йдемо далі. Річ у тім, шо 
упродовж минулих п̀ яти років мови про 
реконструкцію та оновлення скверу, який 
житомиряни пам`ятають через погруддя 
Карлу Марксу, було аж занадто багато. В 
принципі, у таких ситуаціях, коли йдеться 
про архітектурно-містобудівельний вигляд 
певної ділянки так званого суспільного про-
стору, говорити, пропонувати, аргументу-
вати, заперечувати чи обстоювати варто і 
потрібно. Але те, як це робиться у Жито-
мирі, викликає не лише низку запитань, 
але й цілком слушне і зрозуміле обурення.

Подумайте самі: у часи, коли у Житоми-
рі вирували часи декомунізації, коли пач-
ками і списками перейменовували вулиці, 
провулки, площі та сквери, демонтаж по-
груддя Карлу Марксу вважався абсолютно 
назрілим завданням, хоча Маркс і Котов-
ський, як говорять в Одесі, то дві великі 
різниці. Однак марксизм, який отримав у 
Росії (в Україні – найбільше) свій жахливий 
вигляд у формі ленінізму, заслужив зне-
ваги та осуду. Щоправда, у лютому 2014-го 
року погруддя Карлу Марксу було знесене 
в абсолютно неандертальський спосіб: по-
груддя зняли і завезли на подвір’я одного 
із комунальних підприємств Житомира, 
а постамент залишили. Це була помилка. 
Для об’єктивності зауважимо, що вона не 
була одинокою чи разовою. Постаменти 
після знятого Леніна, Шелушкова також 
залишились на своєму місці і тим самим 
провокували багатьох революціонерів-па-
тріотів на дії, які важко назвати розумними 
і чимось вмотивованими. Зокрема у сквері 
на розі В. Бердичівської та Театральної у 
2014-му році (якраз у розпал парламент-
ської виборчої кампанії) було встановлено 
гранітну дошку із анонсацією того, що 
тут буде встановлено пам’ятник Остафію 
Дашкевичу – уродженцю Житомирщи-
ни і засновнику Запорізької Січі. Питань 
щодо засновництва Запорізької Січі і до 
сьогодні багато, але цікаво те, що ініціато-
ри встановлення пам’ятника козацькому 
ватажкові (представники ВО «Свобода») 
вже за два роки змінили свої плани та ста-
ли ініціаторами іншого задуму. У червні 
2018-го Житомир сколихнула звістка про 
засідання дуже важливого колегіального 
органу міської влади. Йдеться про містобу-
дівну раду, яка розглянула основне питання 
щодо встановлення на місці колишнього 
погруддя Карлу Марксу пам̀ятника Степану 
Бандері. Великого розголосу чи резонансу 

те рішення не набуло, хоча скульптори та 
художники (Олег Пінчук та Володимир 
Шолудько) вже тоді представили проєкт 
майбутнього пам’ятника керівнику ОУН.

А громадськысть запитати?
З тих пір минуло лише три роки, але 

як діаметрально змінилася ситуація. Вже 
у березні 2021-го, коли йшлося про літню 
реконструкцію вищезгаданого скверу, про 
Дашкевича чи Бандеру взагалі не йшло-
ся. Начальник управління капітального 
будівництва і один із «світочів» сучасної 
модернізації Житомира В’ячеслав Глазунов 
у відповідь на запитання про майбутній 
вигляд скверу навпроти автодорожнього 
коледжу (сквер має і таку географічну 
прив’язку), зауважив: «Поки що йде обго-
ворення, що саме там буде (чи візуальний 
купол, як в ескізі), але ПАМ’ЯТНИКА там 
ТОЧНО НЕ БУДЕ». Ось так – дуже катего-
рично, хоча не дуже переконливо і зовсім 
не аргументовано. Найцікавішою у словах 
п. Глазунова була і залишається згадка 
про те, що йде обговорення. Де воно йде, 
хто є його учасником, які пропозиції і хто 
висловлює стосовно майбутнього архітек-
турного вигляду реконструйованого скверу 
– все це опинилося поза кадром відповіді 
і загалом – поза зоною громадської уваги. 
В принципі, активісти ВО «Свобода» чи 
колишні члени «Правого сектора» (ще не 
забули про таких?) могли б запитати не 
лише у В’ячеслава Глазунова, але й у тих, 
хто входить до керівної верхівки міста Жи-

томира. І запитати є про що. Що означало 
те рішення містобудівної ради, ухвалене у 
червні 2018-го року? Чи не станеться так, що 
черговий похід «Свободи» у владу, у депу-
тати, у парламент тощо знову призведе до 
того, що у скверику на розі В. Бердичівської 
та Театральної доведеться встановлювати 
пам’ятник або погруддя вождю, герою чи 
полум’яному патріотові? Житомирянам, 
які очікують на оновлення скверика, також 
було б не зайве знати про архітектурне ви-
рішення монументального питання. Головна 
архітекторка Житомира Ольга Бронштейн з 
цього приводу висловилася дещо загадково, 
зауваживши: «Тут проситься сучасна, або 
інтерактивна скульптура». Піди й розбери, 
що вона мала на увазі. У Житомирі звикли 
на таке не звертати уваги. Мовляв, щось таки 
встановлять, ось тоді й побачимо. Так як це 
було із печально знаменитим «підвальчи-
ком Сухомлина», який став сумнозвісним 
витвором житомирських архітекторів та 
будівельників. До речі, якраз зараз, у період 
реконструкції скверу навпроти автодорож-
нього коледжу, було б дуже доречно ДЕ-
МОНТУВАТИ і ПРОСТО ЗАСИПАТИ той 
скляний саркофаг, який нівечить загальний 
вигляд вулиці Великої Бердичівської вже 
на самому її початку. Соромно і гірко буде 
згадувати про відверто дурнувату спробу 
зліпити на місці колишнього підвалу ту-
ристичний об`єкт, але сьогодні якраз той 
час, щоб позбутися таких вражень і забути 
про вхід до підземелля як про невдалий 
експеримент.

Загалом на цьому можна було б постави-
ти крапку, якби не плани та наміри продо-
вження реконструкції тротуару вздовж вули-
ці Театральної аж до перетину її із вулицею 
Київською. Треба визнати: реконструкція 
хідника тут давно назріла, особливо поблизу 
будинку під № 8 по вулиці Театральній. Але 
далі мова йде і про реконструкцію ще одного 
скверика, який розташований на розі вулиць 
Театральної та Київської. Свого часу, у 2013-
2014 роках, тут встановили постамент для 
встановлення пам‘ятника Я-І. Падеревському. 
У вирі революційних подій 2014/2015 років 
про Падеревського говорили здебільше як 
про ворога України, а тому питання про 
встановлення пам’ятника славетному компо-
зитору та піаністу відпало саме по собі. Але 
залишився постамент. І сьогодні ми чуємо 
черговий шедевр від світочів житомирської 
чиновницької архітектури. Йдеться про вста-
новлення пам’ятника архангелу Михаїлу. 
Цікаво, що цього разу про потребу громад-
ського обговорення такого встановлення 
навіть і не йдеться. Лише зауваження про те, 
що це буде замовлення костелу і вони за влас-
ний кошт будуть замовляти цей пам’ятник, 
виявилося достатньо, щоб легітимізувати в 
очах житомирян встановлення чергового 
пам’ятника.

Ось такі наші реалії сьогоден-
ня. Ось так у Житомирі зносять 
і встановлюють. Ось так перед 
очима житомирян зникають і 
з’являються несподівані дива і 
навіть сюрпризи. Ні стара, ні нова 
влади не обтяжують себе потре-
бою порадитися із громадою. Про 
громадські слухання, про гро-
мадські ФОРУМИ (і такі бувають) 
стосовно майбутнього вигляду 
вулиць та площ Житомира ніхто 
вже давно мови не заводить.

 
Вигулькують, щоправда, фрази напе-

редодні чергової «реконструкції» про те, 
що поки що йдуть обговорення, але це зде-
більшого – для відчіпного. Насправді все 
вирішується у тиші чиновницького кабінету. 
Можливо – у спілкуванні під час чергового 
застілля міської еліти. У житомирян вже 
давно ніхто і ні про що не питає. Ні куди по-
ділися пам’ятники, ні про те, де зберігаються 
їхні постаменти, у Житомирі не прийнято 
говорити. Примітивізм і фактичну дикість 
міської влади міста Житомира нітрохи не 
стримує влада Житомирщини. Принаймні 
обласні департаменти чи управління могли 
б запропонувати керівництву міста Жито-
мира зібрати докупи все те, що зноситься 
і демонтується. Наприклад, на базі того ж 
таки музею у Кмитові можна було б зібрати 
цікаву колекцію демонтованої скульптури у 
місті Житомирі, а ще краще – у масштабах 
всієї Житомирщини загалом. Неважко здо-
гадатися і легко прогнозувати, що вже за 
рік–два, не кажучи про десять чи п'ятнадцять 
років, інтерес та увага до таких туристичних 
родзинок будуть  феноменальними. Але для 
цього вже зараз треба ХОЧА Б ЩОСЬ ЗРО-
БИТИ. Адже розмовами про інтерактивну 
скульптуру сьогодні (не кажучи про завтра) 
ні у Житомирі, ні, тим паче, в Україні – вже 
нікого не здивуєш.

Проєкт реконструкції скверу
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• Канабіс ув’язненим 
постачав інспектор відділу 
безпеки виправної колонії – 
прокуратура Житомирщини 
скерувала справу до суду.

За даними слідства, злочин 
скоїв 28-річний молодший ін-
спектор відділу нагляду і безпе-
ки однієї з виправних колоній, 
що у місті Житомирі.

Правоохоронець, запаку-
вавши у два зіп-пакети особли-
во небезпечний наркотичний 
засіб – канабіс, приніс його на 
територію виправної колонії, у 
службове приміщення.

• До 7 років позбавлення 
волі засудили горе-батька, 
який намагався задушити 
дворічного сина за голосний 
плач.

За даними судового слід-
ства, особливо тяжкий злочин 
у січні минулого року скоїв 
неодноразово судимий житель 
Малинського району 1997 року 
народження.

• У Любарському районі 
оштрафували колишнього 
дільничного офіцера полі-
ції за несвоєчасне подання 
декларації після звільнення.

• Двоє «чорних лісору-
бів» постануть перед судом 
та сплатять 320 тис. грн за-
вданої шкоди. 

Вони незаконно, без будь-
яких дозвільних документів, на 
території Лугинського лісогос-
подарства, у Літківському ліс-
ництві, зрізали значну кількість 
сироростучих дерев породи 
дуб, граб та ясен.

• Пізно увечері спричи-
нив ДТП, унаслідок якого 
загинуло двоє осіб, – справу 
стосовно водія прокуратура 
Житомирщини скерувала до 
суду.

Зіткнення призвело до за-
гибелі двох місцевих жителів, 
31-річного водія мотоцикла та 
28-річного пасажира.

З часу затримання і дотепер 
обвинувачений перебуває під 
вартою без права внесення 
грошової застави.

Досудове розслідування, за 
процесуального керівництва 
обласної прокуратури, про-
водило Головне управління 
Нацполіції в області.

• За безперешкодне роз-
митнення автомобілів ви-
магав плату – у Житомирі 
викрито на хабарі 600 дола-
рів США посадовця митного 
поста.

• Майже 500 півстолітніх 
дерев незаконно вирубали 
у лісгоспі Новоград-Волин-
ського району – прокура-
турою забезпечено накла-
дення арешту на деревину 
та розпочато кримінальне 
провадження стосовно 
службових осіб.

На варті закону

ПРОКУРАТУРА 
УКРАЇНИ

Критерії переходу на онлайн-освіту  
– роз̀ яснення від МОЗ

Анна Сергієнко

Новий навчальний 
рік розпочався для 
школярів і студентів у 
звичному форматі. Од-
нак у МОЗ прогнозують 
збільшення захворю-
ваності на ГРВІ, у тому 
числі й на COVID-19.

Форма навчання буде зміню-
ватися від епідемічної ситуації, 
в якій перебуватиме кожен кон-
кретний регіон. У Міністерстві 
охорони здоров̀ я запропонували 
три сценарії, за якими можна буде 
організувати навчальний процес. 

1. «Зелений» рівень епі-
демічної небезпеки (низький 
рівень захворюваності)

Відвідування закладів освіти 

дозволено у звичайному режимі. 
Однак варто пам’ятати про проти-
епідемічні заходи, затверджені по-
становами головного державного 
санітарного лікаря України для 
дошкільних закладів та закладів 
освіти.

2. «Жовтий» та «помаран-
чевий» рівні епідемічної не-
безпеки (середній рівень за-
хворюваності)

Відвідувати заклад освіти 
можна за умови, якщо в ньо-
му вакциновано щонайменше 

80 % персоналу. Освітній про-
цес забезпечується за різними 
формами: як дистанційно, так і 
безпосередньо в закладі освіти 
з дотриманням правил дистан-
ціювання та дотримання проти-
епідемічних вимог.

Рішення про організацію 
освітнього процесу ухвалює 
педагогічна рада навчального 
закладу в межах чинного зако-
нодавства.

3. «Червоний» рівень епі-
демічної небезпеки (високий 
рівень захворюваності)

Відвідувати заклади освіти 
заборонено всім, крім вихован-
ців садочків, спеціальних за-
кладів освіти та учнів 1–4 класів 
шкіл за умови, якщо в закладі 
вакциновано щонайменше 80 % 
персоналу. Для інших здобувачів 
освіти навчання відбувається в 
інших формах, у тому числі дис-
танційно.

В Україні студентам підвищать стипендії
Уряд підвищить 

стипендії студентам 
профтехів, училищ та 
університетів.

Про це повідомив прем’єр-
міністр Денис Шмигаль на засі-
данні Кабінету Міністрів 1 верес-
ня. Так, у закладах профтехосвіти 
стипендії будуть збільшені у 2,5 
раза, а студенти вишів отримають 
підвищення щонайменше у 1,5 
раза. Виплати зростуть з 1 січня 
2022 року.

«Останнє підвищення розмі-
рів академічних стипендій було у 
листопаді 2017 року, тому назріла 
нагальна необхідність підвищення 
соціального захисту учнівської та 
студентської молоді», – розповів 
прем'єр-міністр.

Розмір мінімальної ординарної 
(звичайної) академічної 
стипендії:

• для учнів закладів профе-
сійної (професійно-технічної) 
освіти збільшується з 490 до 1250 
гривень на місяць;

• для студентів закладів 
фахової передвищої освіти, 
які здобувають освітньо-
к ва л іфі к а ц і й н и й рівен ь 
« молод ш и й с пец і а л іс т », 
освітньо-професійний сту-
пінь «фаховий молодший 
бакалавр», освітній ступінь 
«бакалавр», збільшується з 980 
до 1510 гривень на місяць;  для 
студентів, для яких встановлю-
ються академічні стипендії у під-

вищеному розмірі, збільшується 
з 1250 до 1930 гривень на місяць;

• для студентів закладів 
вищої освіти, наукових уста-
нов, які здобувають освітній 
або освітньо-професійний 
ступінь «молодший бака-
лавр», освітні ступені «бака-
лавр», «спеціаліст» або «ма-
гістр», збільшується з 1300 
до 2000 гривень на місяць; 
академічні стипендії у підви-
щеному розмірі збільшуються 
з 1660 до 2550 гривень на місяць.

Розмір академічної стипендії 
Президента України:

• для учнів закладів професій-
ної (професійно-технічної) освіти 
збільшується з 1420 до 2750 гри-
вень на місяць;

• для студентів закладів фа-
хової передвищої освіти, які здо-

бувають освітньо-кваліфікаційний 
рівень «молодший спеціаліст», 
освітньо-професійний ступінь 
«фаховий молодший бакалавр», 
освітній ступінь «бакалавр», збіль-
шується з 2130 до 3320 гривень на 
місяць;

• для студентів закладів ви-
щої освіти, наукових установ, які 
здобувають освітній або освітньо-
професійний ступінь «молодший 
бакалавр», освітні ступені «бака-
лавр», «спеціаліст» або «магістр», 
збільшується з 2720 до 4400 гри-
вень на місяць.

Розмір іменних та академічних 
стипендій, заснованих Кабінетом 
Міністрів України:

• для учнів закладів професій-
ної (професійно-технічної) освіти 
збільшується з 1180 до 2500 гри-
вень на місяць;

• для студентів закладів фа-
хової передвищої освіти, які здо-
бувають освітньо-кваліфікаційний 
рівень «молодший спеціаліст», 
освітньо-професійний ступінь 
«фаховий молодший бакалавр», 
освітній ступінь «бакалавр», збіль-
шується з 1900 до 3020 гривень на 
місяць;

• для студентів закладів ви-
щої освіти, наукових установ, які 
здобувають освітній або освітньо-
професійний ступінь «молодший 
бакалавр», освітні ступені «бака-
лавр», «спеціаліст» або «магістр», 
збільшується з 2480 до 4000 гри-
вень на місяць.

Розмір стипендії Президента 
України переможцям 
міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра 
Яцика та міжнародного 
мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка: 

• для студентів закладів фа-
хової передвищої освіти, які здо-
бувають освітньо-кваліфікаційний 
рівень «молодший спеціаліст», 
освітньо-професійний ступінь 
«фаховий молодший бакалавр» 
або освітній ступінь «бакалавр», 
збільшується з 1770 до 2870 гри-
вень на місяць;

• для студентів закладів вищої 
освіти, наукових установ, які здо-
бувають освітньо-професійний 
або освітній ступінь «молодший 
бакалавр», освітні ступені «бака-
лавр», «спеціаліст» або «магістр», 
збільшується з 2600 до 3800 гри-
вень на місяць.
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Поштовх для ОСББ:  
у системі БПД розпо-
чинається реалізація 
нового проєкту

Асоціації власників будинків 
– ефективний механізм спіль-
ного управління майном. Будівлі 
з ОСББ перебувають у кращому 
стані, краще управляються, кра-
ще відповідають потребам спів-
власників та більше інвестують в 
енергоефективність.

Розширення кількості ОСББ є 
важливим, оскільки ефективні 
організовані власники багато-
квартирних будинків є основою 
для політики, яка може реально 
забезпечити кращу якість життя 
половини українського населен-
ня, а також знизити споживан-
ня енергії та знизити витрати 
на енергію не тільки у багато-
квартирних будинках, але також 
у підключених централізованих 
системах централізованого опа-
лення. 

Координаційний центр з 
надання правової допомоги у 
партнерстві з Київським місь-
ким осередком Всеукраїнської 
громадської організації «Грома-
дянська мережа ОПОРА» роз-
починає серію спільних заходів у 
межах реалізації проєкту «Ство-
рення сприятливого середовища 
для зростання кількості об’єднань 
співвласників багатоквартирних 
будинків» (ОСББ).

Зокрема в межах співпраці 
заплановано створення комп-
лексної дворівневої освітньої 
програми для працівників цен-
трів безоплатної правової допо-
моги та радників з питань ОСББ, 
у тому числі – проведення серії 
навчальних вебінарів, консульта-
цій і зустрічей, а також створення 
онлайн-курсу з напрацьованих 
навчальних матеріалів.

Працівники центрів без-
оплатної правової допомоги 
після проходження навчального 
курсу матимуть можливість на-
давати консультації ініціативним 
групам зі створення ОСББ та ді-
ючим ОСББ щодо особливостей 
застосування законодавства, що 
регулює відносини у сфері жит-
лово-комунального господар-
ства. Також працівники у межах 
навчальної програми детально 
ознайомляться із судовою прак-
тикою щодо врегулювання про-
блемних питань діяльності та 
створення ОСББ.

Звертаємо увагу, що серія з 10 
навчальних вебінарів для праців-
ників центрів з надання безоплат-
ної вторинної правової допомоги 
відбудеться протягом вересня-
листопада поточного року. Під 
час вебінарів юристи розглянуть 
з експертами цієї галузі наявну 
проблематику і судову практику, 
а також рекомендації щодо опти-
мальних порад та консультацій 
клієнтів.

Правова допомога

У Житомирі вшанували чудотворну ікону  
Божої Матері «Подільська»

5 вересня у Житоми-
рі відбулись святкові 
урочистості з нагоди 
шанування чудотворно-
го образу Божої Матері 
«Подільська».

Святкові богослужіння про-
йшли у Свято-Успенському архі-
єрейському соборі Житомира, де 
зберігається святиня.

Богослужіння очолив митро-
полит Житомирський і Новоград-
Волинський Никодим. 

Як повідомляє пресслужба 
Житомирської єпархії, на молитву 

у цей урочистий день до древньо-
го Подільського храму зібралось 

надзвичайно багато вірян, гостей 
та паломників. Усі молились до 

Пресвятої Богородиці перед її 
чудотворним образом.

Наприкінці літургії відбувся 
святковий хресний хід. Чудотвор-
ну ікону Богородиці обнесли на-
вколо Успенського собору.

Митрополит Никодим у сво-
єму вітальному слові закликав 
вірян цінувати велику святиню 
Житомира, невпинно молитись 
до Пресвятої Богородиці, про-
сити її всесильної допомоги, 
заступництва, а ще завжди дя-
кувати Матері Божій за все, що 
маємо.

Церковними орденами було 
відзначено помічників Успенського 
архієрейського собору.

На Житомирщині після відкриття ринку 
землі продали 876 га землі

Анна Сергієнко

Міністерство аграр-
ної політики та продо-
вольства України актив-
но звітує на офіційному 
сайті про кількість 
зареєстрованих земель-
них угод у межах ринку 
землі. 

Як інформують у міністерстві, 
станом на 7 вересня укладено 13167 
угод у межах ринку землі. 

«Подали заяви для отримання 
доступу до Державного земельного 
кадастру 4895 нотаріусів. Всього 
заяв – 5497, із них погоджено 4845, в 
черзі на розгляд – 20, відмову отри-
мали 632. Нотаріуси з Державним 
земельним кадастром працюють 
у штатному режимі», – йдеться у 
повідомленні. 

Згідно з інформацією, яку 
надає Міністерство аграрної по-
літики та продовольства України, 
трійка лідерів за продажем землі 
має такий вигляд: на першому 

місці – Кіровоградська область (3 
647, 8 га), другий щабель займає 
Харківська область (3 422, 9 га), 
на третій сходинці – Полтавська 
область (3 012 га). Житомирщина 
лише на 12 місці. Тут у межах рин-
ку землі щодо 876 га зареєстровано 
правочини. 

Нагадаємо, 1 липня міністр 
аграрної політики та продоволь-
ства України Роман Лещенко 
офіційно оголосив старт рин-
ку землі. До 2024 року купу-
вати сільськогосподарську 
землю можуть тільки фізо-
соби – громадяни України з 

обмеженням у 100 гектарів. 
Закон про ринок землі заборо-
няє купувати землю іноземцям. 
Питання продажу землі особам 
без українського громадянства 
та іноземцям вирішуватиметься 
тільки на загальнонаціональному 
референдумі.

У Житомирі пройшов марш за права тварин
Марія Кравчук

5 вересня у Житомирі 
пройшов марш за права 
тварин, на який зібра-
лися близько 100 людей. 
Учасники вимагали по-
силити відповідальність 
за жорстоке поводжен-
ня з тваринами.

Люди зібрались на головній 
пішохідній вулиці міста – Ми-

хайлівській. Вони прийшли із 
плакатами «Ні живодерам», 
«Україна – гуманна крана», «Без 
хутра», закликаючи до захисту 
тварин.

Частина учасників взяла на 
акцію підтримки тварин своїх 
домашніх улюбленців.

Варто зазначити, що марш 
пройшов у тридцятьох великих 
містах України з метою привер-
нення уваги до захисту тварин. 
Активісти вийшли на вулиці, 
щоб висловити протест проти 
жорстокого ставлення, вбивств 
та використання тварин у цир-

ках, комерційних фотосесіях, 
розвагах.

Також марш підтримали 
українські полярники зі станції 

«Академік Вернадський». Вони, зо-
крема, заявили, що морські ссавці 
мають жити виключно в морях і 
океанах, а не в дельфінаріях.
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Як замість спортивної бази на березі 
Тетерева з’явилися елітні маєтки депутатів

Тарас Боросовський

Колишня водно-вес-
лувальна база, яка на-
лежала місту, рішенням 
суду назавжди втрачена. 
Прокурори на пару з 
чиновниками міськра-
ди роками не намага-
лися повернути майно 
громади, щоб одна з 
окрас Житомира пере-
творилася у приватне 
котеджне містечко на 
березі Тетерева.

Уся територія, включно з Гід-
ропарком, у 60-х роках належала 
військовим. Поряд розміщувалися 
декілька стратегічних оборонних 
об’єктів. Задля їхнього захисту в 
розпорядження армії передали 
усі довколишні ліси вздовж берега 
Тетерева від дамби до танкового 
полігону. Попри обмежений до-
ступ до річки, саме завдячуючи 
зусиллям військових, Житомир 
невдовзі став одним із центрів вод-
но-веслувального спорту СРСР. 
Призвані до лав радянської армії 
спортсмени-веслувальники з усіх 
союзних республік формально 
закріплювалися за військовими 
частинами, постійно тренуючись 
у Житомирі. До речі, підготовку 
майбутніх чемпіонів довірили за-
служеному тренеру Володимиру 
Светачеву на основі сформованої 
збірної команди Прикарпатського 
військового округу.

- Унікальність веслувальної бази 
полягає насамперед у природних 
умовах. Легка вода і можливість по-
стійного проживання спортсменів 
на базі «Лісовий берег», де для кож-
ного передбачалося спеціальне хар-
чування та індивідуальний підхід, 
стало вирішальним для досягнення 
високих результатів, – ділиться 
спогадами почесний голова об-
ласного фізкультурно-спортивного 
товариства «Спартак» Михайло 
Самборський. 

Збудована за всіма вимогами 
на річці Тетереві дистанція до-
зволила швидко перетворити 
Житомир у центр з навчання 
академічної греблі та греблі на 
каноє. Надійний захист від вітрів, 
рівні доріжки однакової глибини 
та близькість до столиці створюва-
ли ідеальні умови для приймання 
спортсменів. Ось чому цю нову 
трасу згодом було обрано місцем 
проведення змагань на Кубок 
СРСР, чемпіонату України та на-
віть Кубку дружби народів за учас-
ті команд з усіх країн колишнього 
соціалістичного табору.

З переходом до ринкової еко-
номіки спортивні об’єкти дедалі 

частіше ставали предметом ко-
мерції. Не допустити розпродажу 
і повного знищення веслувальної 
бази обласної організації «Спар-
так» вдалося виключно завдя-
чуючи авторитету її незмінного 
керівника. Натомість розміщена 
поряд зі скелею «Голова Чацько-
го» водно-веслувальна база для 
житомирян втрачена назавжди.

СПОРТ  
НА РОЗПРОДАЖ

Своєю появою веслувальна 
база по пров. Річковому має 
завдячувати обласному Товари-
ству рятування на водах України 
(колишній ОСВод). У 1986 році 
рішенням виконкому майно за-
кріпили за спортивною школою, 
передавши на баланс Всеукраїн-
ського фізкультурно-спортивного 
товариства «Колос».

У такому статусі водно-веслу-
вальна база проіснувала до 2007 
року, допоки тодішній голова 
ФСТ «Колос» Костянтин Марчук 
не продав розміщені на території 
бази тимчасові дерев’яні буди-
ночки ПП «Олсо». Оформивши 
в оренду ласий шматок міської 
землі, хвацькі підприємці взя-
лися перетворювати територію 
у закрите котеджне містечко. 

У 2013 році приватне підпри-
ємство отримує декларацію на 
початок виконання будівельних 
робіт та розпочинає закладення 
фундаментів і зведення на місці 
дерев’яних будиночків капіталь-
них споруд. Роком пізніше, у ве-
ресні 2014-го, фірма звернулася 
до міської ради з клопотанням 
щодо виготовлення технічної до-

кументації із землеустрою для 
поділу та об'єднання земельних 
ділянок площею 2,2376 га у про-
вулку Річковому, 19-б. Менш ніж 
за місяць рада надала потрібний 
дозвіл. Після цього ПП «Олсо» 
уклало договір на розробку 
землевпорядної документації, і 
до кінця року суцільну ділянку 
поділили на шістнадцять частин.

Усе це зроблено під майбутніх 
власників будинків, за якими ПП 
«Олсо» закріпляє права на власне 
незавершене будівництво. Для 
цього потрібно рішення міської 
ради про затвердження поділу 
землі. Щоб дізнатися прізвища 
учасників, заради яких робили 
описану нарізку, редакція ще у 
2015 році надсилала інформа-
ційний запит про отримання 
копії проєкту рішення з усіма 
додатками. Та отримана відпо-
відь цілковито відрізнялася від 
раніше оприлюдненої на сайті 
міської ради, без жодного по-
силання на відповідні додатки. 
Відсутній був і пункт щодо по-
вернення орендованої земельної 
ділянки після закінчення термі-
ну її використання. Та головне, 
що текст проєкту повністю змі-
нили, щоб приховати прізвища 
тих, на кого збиралися відвести 
елітну рекреаційну землю. 

Проєкт рішення депутати так 
не розглянули, і за справу взяла-
ся прокуратура Житомирської 
області. Уже в серпні першим 
рішенням суду накладено арешт 
на все майно колишньої водно-
веслувальної бази. 

- Визнати недійсним договір 
купівлі-продажу та повернути з 
незаконного володіння одинадця-
ти осіб та ПП «Олсо» до тери-

Маєтки з висоти 
пташиного польоту

Рішення Житомирського апеляційного суду про скасування арешту  
на земельні ділянки під вкраденою у міста водно-веслувальною базою

Ділянка під колишньою водно-веслувальною базою приватизувана на сина колишньої чиновниці
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Пристрасті довкола 
великого герба України

У День Незалежності Верховна 
Рада схвалила у першому читанні 
президентський законопроєкт про 
великий державний герб. 

Попри 257 голосів за, його розгляд супроводжу-
вався суперечками і гучною критикою з боку опо-
зиції. Уже зараз зрозуміло, що остаточно затвердити 
великий герб буде непросто. У другому читанні його 
має підтримати конституційна більшість – щонай-
менше 300 депутатів. У чому головна проблема 
великого герба і навіщо він взагалі Україні? Думки 
експертів дізнався Центр громадського моніторингу 
та контролю.

Iсторія великого компромісу 
Ідея великого герба з’явилась ще у 90-х роках. 

Тоді ухвалення Конституції України було під за-
грозою. Як стверджують очевидці, положення 
про великий герб прописали як компроміс, щоб 
комуністи, які мали більшість у Верховній Раді, 
погодилися на голосування. Їм не подобався на-
ціоналістичний тризуб, і вони хотіли додати до 
нього радянські символи.

«У 1996 році, коли ухвалювалась Конституція, 
через комуністів та соціалістів ніяк не проходила 
стаття про державні символи. Щоб їм догодити, 
вигадали, що буде потім великий герб і буде їм серпів 
та молотків», – розповідає художник і геральдист 
Олекса Руденко.

Тож синій щит із золотим тризубом отримав 
статус малого герба, а великий домовились за-
твердити згодом. Конкурси на найкращий ескіз 
проводили у 1991, 1996 і 2001 роках. Щоразу про-
єкт не доходив до парламенту через критику ге-
ральдистів і відсутність достатньої підтримки у 
сесійній залі. Останній конкурс, який провели у 
2020 році, мав ті ж проблеми. Переможцем став 
проєкт Олексія Кохана, на якому зображені лев та 
архангел Михаїл, які тримають щит із тризубом, 
над ними – запорізький козак, що є обов’язковим 
елементом великого герба, згідно із Конституцією. 

Однак, зрештою, цей ескіз до законопроєкту 
Володимира Зеленського не потрапив. Президент 
вніс на голосування зовсім інший проєкт із левом, 
козаком та короною, який розкритикували ще 
більше.

Художні та політичні недоліки
Чому саме цей ескіз потрапив до президент-

ського законопроєкту, достоту невідомо. Водночас 
геральдисти досить детально пояснюють його по-
милки і нагадують, що цей проєкт забракували 
ще на минулому конкурсі.

«Автори цього проєкту подавали свою роботу 
і на останній конкурс, але вона навіть не дійшла 
до третього відбору, бо не відповідає Конституції 
України і геральдичним нормам. За цей час автори 

нічого не змінили. Замість лева – якесь страховисько, 
одяг козака не відповідає. Але найбільше порушен-
ня – це корона. Вони її називають вінцем Ярослава 
Мудрого, якого ніхто не бачив. Це – фантазійна річ. 
У геральдиці корона означає монархічний устрій. А у 
нас до чого вона?» – обурюється голова Українського 
геральдичного товариства Андрій Гречило.

Також експерти наголошують на іншій грубій 
геральдичній помилці. Обидва щитотримачі – лев 
і козак – наступають ногами на синьо-жовту стріч-
ку, що є недопустимим топтанням по державних 
символах. У соцмережах також висміяли дві ліві 
задні лапи та кольорові пазурі лева, але, на думку 
експертів, це вже художні недоліки. 

Попри все, основна претензія критиків не ху-
дожня, а політична і стосується самої ідеї великого 
герба. Адже Україна майже 30 років використову-
вала тризуб як основний державний герб, і немає 
причин від нього відмовлятись. Чимало істориків 
та активістів вважають його досконалим державним 
символом.

«Що не так із “великим гербом”? Коротка від-
повідь – усе. З геральдичної, історичної, політичної, 
естетичної точок зору. Нині тризуб зараховують до 
трійки кращих гербів світу. Отже, навіщо псувати? 
Тризуб – це великий герб України та великий символ 
для всіх українців. Таким він має і залишитися», – 
вважає депутат, колишній голова Українського ін-
ституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

Прихильники тризуба пропонують закріпити 
його офіційний статус і скасувати норму про необ-
хідність великого герба.

Аргументи і сумніви захисників закону 
Захисники президентського закону кажуть, що 

ухвалювати великий герб потрібно, бо це пряма 
вимога Конституції і воля першого Президента 
Леоніда Кравчука.

«Леонід Макарович завжди переймався тим, що 
за 25 років ми так і не виконали вимогу статті 20 
Конституції України та не схвалили великий дер-
жавний герб. Адже тільки з прийняттям великого 
державного герба ми можемо закрити гештальт 
державних символів. І це було історичне прохання 
від першого Президента до нинішнього. При цьому 
тризуб як був, так і залишатиметься основним і 
найбільш вживаним гербом нашої держави. Адже це 
та спадщина рівноапостольного князя Володимира 
Великого, яку ми повинні зберегти та примножи-
ти», – пояснює заступник голови Верховної Ради 
Руслан Стефанчук.

Крім того, прихильники закону запевняють, 
що навіть за умови ухвалення великий герб не 
витіснить тризуб. Його застосування буде обме-
жене лише винятковими випадками, зокрема на 
державних печатках, символах Президента Укра-
їни, фасаді основних державних інституцій та 
за рішенням Національного банку на грошових 
знаках. Просто скасувати конституційну норму 
про великий герб не вийде, для цього потрібно 
проводити референдум.

За словами спікера Верховної Ради Дмитра 
Разумкова, оскільки законопроєкт ухвалений тільки 
в першому читанні, у ньому ще можливі зміни. При 
цьому голова парламенту припускає, що до кожної 
правки потрібні будуть висновки геральдистів.

 «Під час позачергової сесії 24 серпня була мож-
ливість прийняти законопроєкт лише в першому 
читанні, бо в багатьох колег є зауваження до цього 
макета. Я думаю, що дискусія щодо нього триватиме. 
Станом на сьогодні я не бачу 300 голосів. Будемо 
дивитися, яким буде кінцевий макет», – коментує 
Разумков.

У дискусії навколо великого герба стає очевидно, 
що потужного об’єднавчого символу з нього не 
вийде. Чи варто ухвалювати його силоміць – за-
лишається під питанням.

Варіант, запропонований 
Президентом

торіальної громади Житомира 
майновий комплекс бази. Позов 
заявлений прокуратурою в на-
ших інтересах, і міська рада його 
повністю підтримує, – завіряв 
начальник юридичного депар-
таменту Житомирської міської 
ради Євгеній Черниш.

Однак озвучену обіцянку по-
вернути майно міській громаді 
прокурори так і не виконали. 
Розгляд справи тривав понад 
5 років, і лише у березні цього 
року Житомирський апеляцій-
ний суд виніс остаточне рішен-
ня.

- Суд відмовив у задоволенні 
вимоги через пропуск позовної 
давності, – підтверджує в розмові 
Євгеній Черниш. – Як вказано у 
рішенні, прокуратура не може 
застосовувати 3-річний термін, 
вказаний в законі, щодо комуналь-
ної власності, оскільки ця норма 
чинна виключно щодо приватного 
майна.

Залишається відкритим 
питання, де прокурори були 
раніше, коли їм надали широкі 
права контролю, в тому числі й 
заявляти протест під час ухва-
лення радою рішень. Окремо 
слід нагадати, що у 2007 році, 
за мерства Віри Шелудченко, її 
першим заступником, якому 
підпорядковувався юридичний 
відділ, був ексголова Житомир-
ської ОДА Ігор Гундич. А ке-
рував відділом колишній його 
заступник, а сьогодні депутат 
Житомирської районної ради 
від партії «Пропозиція» Олексій 
Ясюнецький, однопартійцем яко-
го є й нинішній міський голова 
Житомира. До речі, у 2007 році 
Сергій Сухомлин вже був депу-
татом міської ради, пройшовши 
до влади завдяки партії «Наша 
Україна» разом із Шелудченко 
та Гундичем.

ЗАКРИТI МАЄТКИ  
ЧИНОВНИКIВ

Роки мовчазної згоди з боку 
усіх мерів Житомира – це не 
просто визнання слабкості та 
недієздатності органу місцевого 
самоврядування. Це злочинна 
бездіяльність чиновників на 
догоду конкретним приватним 
інтересам. І робили вони це не 
безкоштовно. Право власності 
на майно ПП «Олсо» оформило 
за собою 25 червня 2015 року. І 
з того часу почалася активна за-
будова водно-веслувальної бази 
під приватні будинки новими 
власниками.

Серед них знаходимо зокре-
ма сина Галини Семенець, з 2010 
по 2014 рік першої заступниці 
Житомирського міського голо-
ви. За розподілом обов’язків у 
її підпорядкуванні перебували 
земельний та юридичний від-
діли.

- Ми багато зробили для того, 
щоб інвентаризувати землю і зму-
сити користувачів платити за цю 
землю, – стверджувала Галина 
Семенець в одному з інтерв’ю у 
2015 році.

Проте жодного позову до 
суду про повернення кому-
нального майна місту або ж 
звернення до правоохоронних 
органів. До того ж прокуратура, 
подавши позов в інтересах гро-
мади, просила накласти арешт 
на усі земельні ділянки, окрім 
двох, оформлених на Володи-
мира Семенця, сина колиш-
ньої посадовиці. На одну з них 
рішенням сесії Житомирської 
міськради 6 вересня 2016 року 
встигли оформити приватну 
власність. Допоки посадовці 
не без допомоги прокурорів 
робили вигляд, що працюють 
над поверненням комунальної 
землі, приватизована ділянка 
разом зі збудованим на ній бу-
динком перейшла від Володи-
мира Семенця до Тетяни Крігер. 
Завдячуючи її чоловіку Леоніду 
Крігеру, відомому підприємцю 
та у той час депутату обласної 
ради від Партії регіонів, Галину 
Семенець й «посватили» на по-
саду першого заступника мера, 
повністю підконтрольного «ре-
гіоналам».

Розташований поряд вже 
збудований будинок належить 
не менш відомій у місті підпри-
ємниці та депутатці міськради 
Олені Розенблат. Ділянка віді-
йшла їй у спадок від батька, 
який почав будівництво за-
довго до історії із викупом ПП 
«Олсо» водно-веслувальної бази. 
Певно, не бажаючи, щоб між 
її житлом та виходом до води 
повстало чуже житло, перегоро-
дивши чудовий вид на Тетерів, 
усі сусідні ділянки до річки 
оформили на не чужих їй лю-
дей. За власницею ПП «Олсо» 
Іриною Петровою та її оточен-
ням з 14 залишилося лише 4 
земельні ділянки. Більшість 
із розділеної землі колишньої 
водно-веслувальної бази допоки 
оформлені на підставних осіб. 
Однією з таких є Олена Ткач, 
на ділянці якої за короткий час 
з’явився повноцінний маєток. 
Два засновані нею товариства, 
ТОВ «БТІ центр» та ТОВ «Зе-
мельний центр Житомир», ви-
водять на іншого співвласника 
– Володимира Мойсеєва. Він є 
батьком Юрія Володимировича 
Мойсеєва, депутата Житомир-
ської міської ради та голови бю-
джетної комісії. У коментарі в 
соцмережі «Фейсбук» депутат 
визнав, що дійсно проживає у 
цьому будинку. Серед сьогод-
нішніх формальних власників 
є навіть дружина начальника 
інформаційного відділу Жито-
мирського апеляційного суду, 
де й прийняли рішення про 
зняття арештів на усі земельні 
ділянки, включно з ділянкою 
дружини співробітниці суду. 
Навіть не варто сумніватися, 
що за деякий час цей пере-
лік поповнять й інші реальні 
власники, назавжди закріпив-
ши статус за вкраденою у міста 
водно-веслувальною базою чи 
не найяскравішого прикладу 
корупції у Житомирі.
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35 молодих виконавців змагатимуться у трьох номінаціях 
у межах конкурсу VII Міжнародного фестивалю 
«Пісенний Спас» імені Володимира Шинкарука

Руслан Мороз

У вівторок, 7 вересня, 
у приміщенні Жито-
мирської міської ради 
відбулася пресконфе-
ренція, присвячена 
фестивалю мистецтв 
«Пісенний Спас».

17-19 вересня у Житомирі 
відбудеться конкурс молодих ви-
конавців у межах VII Міжнарод-
ного фестивалю «Пісенний Спас» 
імені Володимира Шинкарука. Із 
десятків заявок, які надійшли на 
адресу конкурсу, до другого туру 
журі відібрало 35 учасників, які 
традиційно змагатимуться у трьох 
номінаціях:

• «Виконавець естрадної пісні» 
віком від 14 до 35 років;

• «Виконавець авторської піс-
ні» віком від 14 до 35 років;

• «Конферансьє» – вікових об-
межень немає.

«Виконавський рівень кон-
курсантів зростає щороку. Дуже 
приємно, що деякі конкурсанти 
приїжджають вже не вперше, праг-
нучи покращити свої результати, 
тобто продовжують боротися за 
перемогу. А дехто, ставши пере-
можцями в одних номінаціях, 
випробовують свої сили в інших. 
Приємно бачити серед учасників 
конкурсу виконавців з усієї Украї-
ни, зокрема і з Донбасу: цього року 
у конкурсі візьмуть участь аж чо-
тири виконавці із селища Новоп-
сковськ та співачка із Білокуракі-
ного на Луганщині. Також заявлені 

виконавці із Польщі, Палестини та 
Індії», – розповіла координатор 
та режисерка конкурсної про-
грами Анна Волинець.

До складу журі конкурсу 
цього року увійшли співачка, 
викладач з вокалу, народна ар-
тистка України Інеса Братущик, 
співачка, композитор, поетеса та 
телеведуча, професор, завідувачка 
кафедри естрадного вокалу Ки-
ївського університету культури 
народна артистка України Алла 
Попова, художній керівник гурту 
«Древляни» Юрій Градовський, 
головний дикторський голос 
офіційних заходів України, гене-
ральний продюсер UA:Українське 
радіо, заслужений артист України 

Дмитро Хоркін, співак, компо-
зитор, викладач з вокалу Артем 
Кондратюк, заступник міністра 
молоді та спорту України Ма-
рина Потапенко та ініціаторка 
і натхненниця фестивалю «Пі-
сенний Спас», доцент кафедри 
мистецької освіти ЖДУ імені 
Івана Франка, народна артистка 
України Ірина Шинкарук. Також 
онлайн учасників конкурсу оці-
нюватимуть адвокат італійського 
проєкту «Х-РасЮг» Леопольдо 
Ломбарді та скрипаль-віртуоз 
Мар'ян Підвірний із США.

«На сьогодні фестиваль "Пісен-
ний Спас" є тією платформою, 
яка дає можливість багатьом 
молодим виконавцям спробува-

ти свої сили на професійній сцені. 
Це є колосальний досвід, і приємно 
бачити, як потім цей досвід дає 
свої результати. Ми постійно 
підтримуємо наших учасників, 
стежимо за їхнім зростанням. 
Фестиваль став знаковою подією 
не лише для Житомира, але й для 
всієї України, і не тільки. Нам 
приємно, що з кожним роком за-
кордонна географія учасників теж 
розширюється», – говорить пре-
зидент фестивалю «Пісенний 
Спас» Ірина Шинкарук.

Фестиваль відбувається за під-
тримки Міністерства молоді та 
спорту України, Житомирської 
міської ради та Житомирської 
ОДА.

Хедлайнерами цьогоріч-
ного фестивалю стануть наші 

земляки – гурт «Друга ріка» та 
засновник таких знакових для 
української музики гуртів, як 
«Тартак», «Був'є», – Олександр 
Положинський.

Також буде презентовано фес-
тивальну реліквію – унікальний 
Спасівський рушник із автогра-
фами учасників, який уже п'ятий 
рік поспіль вишиває майстриня 
Інна Завальнюк. Нині він має до-
вжину 14 метрів і містить більше 
80 автографів.

Фестиваль «Пісенний Спас» 
було започатковано у 2015 році. 
Він названий на честь відомого 
барда, письменника, конферансьє 
і педагога, почесного громадянина 
Житомира Володимира Шинкару-
ка, як залишив цей світ у 2014-му, 
на 61-му році життя.

ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЮ 
МИСТЕЦТВ «ПІСЕННИЙ СПАС»: 

17, 18 вересня – Академічний обласний 
театр ляльок, вулиця Михайлівська, 7.

Конкурс молодих виконавців імені Володимира Шинка-
рука, майстер-класи та тренінги від зіркових членів журі, 
концерти та зустрічі, творче спілкування. 

19 вересня – Літній театр «Ракушка».
16:00 – Церемонія нагородження та концерт лауреатів 

конкурсу молодих виконавців імені Володимира Шинарука. 
Вхід вільний.

19:00 – Гала-концерт фестивалю за участі переможців 
та зіркових гостей, Виступатимуть Ірина Шинкарук, Юрій 
Градовський, Алла Попова, Дмитро та Назарій Яремчуки, 
Анжеліка Рудницька, Олександр Зайченко, Інеса Брату-
щик, Артем Кондратюк, засновник гуртів «Тартак», «Був'є» 
Олександр Положинський та гурт «Друга ріка». 

Запрошення можна отримати у концертній касі,  
вул. Михайлівська, 7.
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Настала осінь, і ціни  
очікувано поповзли вгору

Руслан Мороз

Минув тільки тиждень з по-
чатку осені, але ціни на біль-
шість продуктів вже поповзли 
вгору.

Звісно, багато хто з експертів поперед-
жав про це, але все ж подорожчання ви-
кликало очікуване незадоволення в містян. 
До того ж зараз продовжується заготівля 
картоплі, капусти та інших дарів полів і го-
родів на зиму, тому підвищення автоматич-
но торкнеться і цих видів продуктів. Крім 
того, картоплі, капусти та інших важливих 
овочів і фруктів цього року було вирощено 
менше порівняно з минулим роком, що 
також позначиться на ціні.

Велика кількість фермерських госпо-
дарств не змогла реалізувати минулого року 
вирощену продукцію і цього року взагалі не 
висаджувала певні культури. Справа в тому, 
що великі мережі супермаркетів віддають 
перевагу закупівлям з-за кордону. Саме 
тому в магазинах у нас взимку картопля – з 
Єгипту, цибуля – з Ізраїлю, огірки взагалі 
незрозуміло звідки, тільки не з України. 
А якість подібної продукції не дуже ви-
сока через великий вміст хімічних речо-
вин – стимуляторів, але торговий вигляд 
вони зберігають довго, і оптова ціна також 
низька внаслідок дешевої робочої сили в 
цих країнах. Тож українська продукція не 
користується попитом у супермаркетах, і її 
можна зустріти тільки після збору врожаю 
на сільських ринках. 

За даними сайту новин агросектору 
AgroPolit.com, кількість фермерських гос-
подарств в Україні на 1 липня 2021 року ста-
новила 48,4 тис. У 2013 році зареєстрували 
рекордну кількість фермерів – 49,1 тис. Однак 
до 2015 року їхня кількість зменшилася на 
11%, тобто на 5467. З 2015 року та до 2021 
року спостерігається лише позитивна тен-
денція зростання фермерських господарств, 
майже на 11%, або на 4714. Але при цьому 
більшість вітчизняних представників малого 
фермерства не змогли повністю реалізувати 
продукцію власного виробництва. Цього літа 
багато ЗМІ повідомляли, що велику кількість 
огірків нового врожаю фермери знищували 
показово перед державними установами 
через відмови великих супермаркетів за-
куповувати їхню продукцію.

Згідно з даними того ж сайту AgroPolit.
com, світові ціни на тростинний та рафіно-
ваний (білий) цукор перебувають на найви-
щому за останні 4 роки рівні. Причому ціна 

цукру в Україні прив’язується до врожаю 
в Бразилії, який зменшився через тривалу 
посуху та морози у липні – серпні.

Світова організація по цукру (ISO) про-
гнозує на 2021/22 роки глобальний дефіцит 
цукру у 3,8 млн т, що на 46% перевищить 
травневий прогноз, де дефіцит оцінили у 
2,6 млн т. Очікується, що у новому сезоні, 
який розпочнеться з жовтня, світове ви-
робництво цукру збільшиться на 0,2% до 
170,6 млн т, тоді як споживання – на 1,6% 
до 174,5 млн т.

У 2020/21 рр. внаслідок несприятливих 
погодних умов в Україні було вироблено 
1,1 млн т цукру, що на 25% поступається 
показнику 2019/20 років.

В асоціації «Укрцукор» вважають, що 
ціни на цукор, які складають 25-27 грн/кг 
(770-830 $/т без ПДВ) та на 80% перевищу-
ють торішній рівень, можуть знизитися на 
початку осені під тиском гарного врожаю 
цукрових буряків та слідом за падінням 
світових цін. Тож знову внутрішні ціни на 
цукор в Україні будуть напряму залежати 
від світових. І це при власному врожаї цу-
крових буряків!

На сьогодні у магазинах цукор мож-
на придбати по 26-29 грн за кілограм. 
Мішок у 10 кілограмів на ринку про-
дають за 250 грн.

Витрати на виробництво сільськогоспо-
дарської продукції в Україні у січні–липні 2021 
року виросли на 34,7% порівняно з аналогіч-
ним періодом попереднього року. Про це 
свідчать дані Державної служби статистики. 
При цьому витрати на виробництво продук-
ції рослинного походження за звітний період 
виросли на 31,5%, тваринного – на 41,3%.

Водночас витрати на матеріально-техніч-
ні ресурси промислового походження, що 
використовуються в сільськогосподарському 
виробництві, за перші 7 місяців поточного 
року збільшилися на 35,8%.

Згідно з даними Держстату, у липні 
витрати на виробництво агропродукції 
виросли на 2,7% щодо показника попере-
днього місяця, в т.ч. рослинницької – на 
3,5%, тваринницької – на 0,5%. 

Нагадаємо, у 2021 році сільгоспвироб-
ництво в Україні скоротилося на 8,2%.

За підсумками першого півріччя п. р., 
обсяги виробництва сільгосппродукції у 
господарствах усіх категорій України ско-
ротилися на 8,2% порівняно з показником 
аналогічного періоду роком раніше. Про це 
повідомила пресслужба Державної служби 
статистики України. При цьому виробни-
цтво рослинницької продукції за перші 6 
місяців п.р. знизилося на 26,4%, тваринниць-
кої – на 4,7%. Як уточнюється, скорочення 
агровиробництва у січні–червні 2021 року 
зафіксовано як у сільгосппідприємствах 
(на 9,6%), так і в господарствах населення 
(на 6,8%).

Отже, з сумом можна констатувати той 
факт, що ціни не тільки не впадуть, а у по-
дальшому будуть тільки зростати. І це на 
фоні зростання тарифів на комунальні по-
слуги та спостерігання у більшості областей 
України затримки заробітної плати. 

Плодово-ягідне різноманіття минає, 
але ціни занадто високі

На ринках Житомира також продовжу-
ють продавати літрову баночку чорниці в 
середньому за 70-80 грн. Стакан об’ємом 
0,45 літра з малиною коштує 25 грн. 

Дари лісів також хоч і користуються 
попитом, але не кожен може придбати 
3-літрове відеречко білих грибів за 200 грн 
або літрову баночку лисичок за 70-100 грн.

За п’ятилітрове відро огірків для консер-
вації в неділю просили 90 грн, а за восьми-
літрове ціна складала вже 120-150 грн. Тож 
заготовки на зиму будуть дуже дорогі. 

Пора ягід закінчується, тому знову поча-
ли продавати товари з теплиць. Але 160-190 
грн за кілограм лохини хоч й дешевше, ніж 
взимку, але також дорого.

Єдине, що можна зараз нормально за-
купити, є помідори та польові огірки, які 
привозять з південних областей України. 
Вони закінчуються, тому ціна трохи менша, 
адже їх нема де зберігати.  

У продажу помідори за ціною від 10 до 
35 грн/кіло, огірки від 20 до 25 грн за кіло, 
перець, капуста, картопля за літніми ціна-
ми. Зелень на розкладках тримає позиції в 
межах 15-20 грн за 100 грамів. 

Дуже багато персиків, кавунів, виногра-
ду. Ціни також різні, але в більшості значно 
привабливіші, ніж місяць тому.

Тримаються на попередньому рівні ціни 
на м'ясо та рибні продукти. До речі, ми 
згадували про те, що кількість свиней, яких 
здавали на м'ясо, різко зменшилася. Селяни 
не бачать сенсу тримати худобу, адже заку-
півельні ціни дуже низькі. Дефіцит свинини 
прогнозує й Асоціація тваринників України. 
В суботу та неділю на ринку було досить 
м’яса, щоб вибрати найкращий шматочок, 
але поряд у магазинах ціни на те ж саме 
м'ясо та курку потроху зростають. Тенденція 
знову дивна й незрозуміла. До того ж самі 
продавчині в магазинах звертають увагу, що 
ціни щоразу збільшуються на невеличку 
суму, але це відбувається постійно після 
отримання нової партії товару.

Навіть корм для домашніх тварин у де-
яких магазинах зріс спочатку на 25 копійок, 
а потім – ще на 50, тобто майже на 8-10% 
одночасно. 

Не падають ціни на курячі яйця – від 25 
до 34 грн за десяток залежно від виробника. 

У минулих випусках ми звертали 
увагу на дивні маніпуляції з цінами у 
деяких супермаркетах, коли ціни на 
овочі та фрукти, виставлені у залі, були 
менші, ніж при покупці товару. Цього 
разу ми вирішили перевірити відпо-
відність ваги хлібобулочних виробів 
зазначеним цифрам у різних магазинах 
та від різних виробників. Результати 
неприємні. Приблизно 15-20% ви-
робників зазначили значно більшу 
вагу, ніж виявилося при перевірці. 
Так, батон «Житомирський» при за-
значених 450 г важив в основному не 
більше 435-440 грамів, «Український 
столичний» хліб при 950 грамах, за-
значених на упаковці, важив менше 
900 грамів, буханка білого хлібу із 
зазначеними 600 грамами «схудла» 
майже на 50 грамів.

До того ж більшість виробників за-
стосовують такий собі сумнівний мар-
кетинговий хід, коли об’єм або вага 
продукції дорівнює не 1 кг, а, наприклад, 
900 грамам або 850… Об’єми ємкостей 
при цьому також вже не один літр, а 
900 мл, або взагалі товар переводять на 
іншу систему мір, що спричиняє плута-
нину і споживач в підсумку взагалі втра-
чає можливість адекватно оцінювати 
об’єм або вартість придбаних товарів.

Бажаємо приємних вам покупок з 
найменшим навантаженням для ва-
шого гаманця! 
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Відчує багато хто – наступного тижня Землю 
накриє потужна магнітна буря

Руслан Мороз

Геомагнітна буря – пору-
шення магнітосфери Землі, 
яке виникає під час дуже 
ефективного обміну енергією 
сонячного вітру з космічним 
середовищем, оточуючим 
планету. 

Бурі є результатом змін сонячного ві-
тру і можуть тривати від кількох годин до 
кількох діб.

Магнітні бурі у вересні 2021 року будуть 
досить сильними, мому метеозалежним лю-
дям слід знати, коли чекати удару стихії. У 
перший місяць осені Землю накриє чотири 

хвилі спалахів. Це випливає з даних Лабо-
раторії рентгенівської астрономії сонця.

Один геомагнітний спалах ми вже пе-
режили досить нормально. Він відбувся 3 
вересня і був не дуже сильним. 

Але вже наступного тижня нас очікує 
більш жорстке випробування. На вихідних 
– 11 і 12 вересня – очікуються магнітні бурі 
середньої тяжкості. Ці дні припадають на 
вихідні, тому пережити їх буде відносно лег-
ше. Пік припаде на ранок неділі 12 вересня. 
Тож необхідно в цей день добре виспатися 
і більше відпочивати.

А ось наостанок вересень приготував 
нам справжнє випробування. У вівторок, 21 
вересня, очікуються сильні магнітні бурі, 
до яких метеозалежним людям необхідно 
буде підготуватися заздалегідь: запастися 
лікарськими препаратами, більше відпо-
чивати, не нервувати і, якщо змога, зали-
шатися вдома. У ці дні підвищується ризик 
виникнення інфарктів і інсультів.

Як пережити магнітні бурі у вересні
Магнітні бурі можуть впливати на ме-

теозалежних людей, їхні судини, нерви і 
загальний стан здоров'я. Під час таких ко-
ливань виникають почуття головного болю 

і болю у м'язах, мігрені, дратівливість, апа-
тія, зміна тиску, нудота, проблеми зі сном, 
втрата апетиту і загострення хронічних 
хвороб. Деякі люди починають реагувати 
на магнітні бурі за пару днів до них.

У ці дні людям з хронічними і серцево-
судинними захворюваннями, метеозалеж-
ним людям слід бути вкрай обережними, 
стежити за самопочуттям, не переванта-
жуватися і більше відпочивати.

Геомагнітні коливання впливають на 
біоритми людини, центральну нервову сис-
тему і сердечно-судинний ритм. Магнітні 
бурі у вересні можуть викликати значне 
погіршення самопочуття, стрибки тиску, 
проблеми з серцем, безсоння і дратівливість.

Сонячна буря може викликати збій в 
роботі інтернету в усьому світі

Вчені також попереджають, що у верес-
ні 2021 року можливі збої в роботі систем 
зв’язку, зокрема проблеми з інтернетом.

Так досить потужна сонячна буря може 
стати причиною збою в роботі інтернету по 
всій планеті. Таке попередження надійшло 
від вченої – фахівчині в галузі космічного 
зв’язку Сангіти Абду Джіоті з Ірвайну. Ре-
зультати проведеного нею дослідження 

були представлені на щорічній телекому-
нікаційній конференції SIGCOMM 2021.

В останній раз настільки сильні сонячні 
бурі фахівцями фіксувалися досить давно 
– у 1859 році і у 1921. Тоді ще не існувало 
інтернету і різноманітних комунікацій 
енергетичного характеру. Але у 1921 році 
відбувся глобальний збій в роботі телеграф-
ного зв'язку на території Північної Америки 
і Європи через дуже сильний електромаг-
нітний сплеск, що вийшов безпосередньо 
з корони Сонця. Імовірність того, що у на-
ступне десятиліття відбудеться неймовірно 
потужна сонячна буря, за припущеннями 
фахівців, становить до 12%.

Джіоті зазначила, що комунікації назем-
ного характеру мають не таку велику про-
тяжність. Крім того, більшою мірою вони 
заземлені, тому можуть не боятися впливу 
викидів сонячної енергії. У небезпеці пере-
бувають підводні магістралі, протяжність 
яких сягає тисяч кілометрів. Найбільше 
можуть бути пошкоджені ретранслятори, 
встановлені через кожні 50-150 кілометрів 
магістралі, і при цьому вони мають міні-
мальний показник заземлення. Це призведе 
до глобального збою, а на ремонт буде по-
трібно кілька днів або навіть тижнів.

Житомирські автогерої:  
головні порушники ПДР за тиждень

Марія Кравчук

Гуляючи Житоми-
ром, часто можна спо-
стерігати картину, як 
авто припарковане не 
за правилами, водії по-
вертають, не вмикаючи 
покажчика повороту, 
виконують розворот, 
де їм заманеться, або не 
дотримуються елемен-
тарних правил дорож-
нього руху.

Журналісти «20 хвилин» зі-
брали з соцмережі Facebook най-
більш кричущі випадки порушень 
правил житомирськими водіями. 
Місто має знати своїх «героїв».

Просто під знаком
«Это какое-то принципиальное 

пренебрежение к правилам? Ау, по-
лиция, где вы!» – підписав фото 
автор Aleks Venglovsky.

Як видно з фото, водій при-
паркувався просто в зоні дії знаку 
3.34 «Зупинка заборонена».

Нагадуємо, цей знак забороняє 
зупинку і стоянку транспортних 
засобів, крім таксі, що здійснює 
посадку або висадку пасажирів 
(розвантаження чи завантаження 
вантажу). Його дія поширюється 

лише на той бік дороги, на якому 
він встановлений.

«Двояке враження від таких зна-
ків. Багато знаків бачив встановле-
но, бо там транзитний транспорт 
заважає комусь жити. Типу я буду 
їздити і стояти де мені захочеться, 
а біля мого дому нікому не можна. 
Те саме з лежачими поліцейськими 
(особливо з ними)», – написав під 
фото Михайло Андрійович.

«Автобус на Мехалке никому не 
мешает?» – цікавиться Александр 
Ивашко, натякаючи на автобус 
вакцинації.

«Полиция? Так она уже 7 лет ни 
на что не годна, как ГАИ убрали», – 
прокоментував Сталапин Андрей.

«Ці всі фотографії можуть 
бути доказами правопорушен-
ня, після чого буде постанова. 
Фотографувати потрібно з ба-

гатьох ракурсів», – написав Dima 
Shemet.

«Там век так, то можно не 
удивляться», – зауважив Григори 
Дариенко.

«Дуракам закон не писан!» – 
підсумував Игорь Левченко.

Паркінг на велодоріжці
А це у нас славне місто Бер-

дичів, де, схоже, паркуватись на 
велодоріжці – норма.

Оскільки велосипедист є учас-
ником дорожнього руху (а велодо-
ріжки призначені саме для таких 
учасників), водіям за паркування 
на доріжках загрожує штраф у 
розмірі 510 гривень. Також за поді-
бне правопорушення передбачена 
евакуація транспортного засобу.

«У него (или неё) "сушняк", на-
верно, а там воду на разлив про-
дают», – здогадується Алексей 
Крапивин.

«У Німеччині штрафанули би, 
на все життя запам'ятав!» – пише 
Александр Зализницкий.

«450 євро + евакуація і перездача 
на водійське посвідчення», – розпо-
вів Олег Пивовар.

«Iдеально» припаркувався
Нагадаємо, що припаркувати 

на тротуарах можна легкові авто-
мобілі, але для пішоходів повинен 
залишитися прохід не вужче 2 ме-
трів. Судячи з фото – двох метрів 
там немає.

«Он так часто ставит», – впіз-
нав авто Artem Chudinov.

«Зато на дороге никому не ме-
шает», – жартує Michael Pelekh

«Де фото пробитих колес?» – 
цікавиться Виталий Ярмолюк

I машина гарна, і паркан…
«Вулиця Старовільська, чуть-

чуть не дотягнув до забору», – під-
писав фото автор Віктор Олексан-
дрович.

Під фото багато користувачів 
оцінили саме авто та його чудовий 
колір.

«Красивый цвет. Будет дорого-
вато стоить перекраска крыла или 
всей стороны», – написав Сергей 
Гончарук.

«Якби міг вийти, то дотягнув 
би, і не сумнівайся», – прокоменту-
вав Михайло Андрійович.

«Второй день стоит», – напи-
сав Залевский Сергей.

«Машину шкода через оленя, 
вона ж не винна, що її так поста-
вили», – говорить Dima Shemet.

«Де хлопці на велосипедах?» – 
запитує Вячеслав Полюхович.

«То там же 30 метров назад по 
другую сторону карманчик для пар-
ковки», – пише Богдан Кирьянов.

Будемо мати надію, що всім 
«героям» сьогоднішньої рубрики 
прийдуть «листи щастя» у вигляді 
штрафів за неправильно припар-
ковані автомобілі та порушення 
правил дорожнього руху. А інших 
водіїв це змотивує навіть не ду-
мати про можливість порушити 
ПДР.
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Кому пухнасту любов?
«Знайшли у лісі 5 кошенят. 

Геть маленькі, орієнтовно 1.5 міся-
ця. Дуже гарні. Глисти виженемо, 
прививки зробимо. Пишіть, теле-
фонуйте. Привезу вам маленьку 
любов», – пишуть в оголошенні. 

Усі подробиці за телефоном: 
0960832988. 

Потрібна любляча 
родина

«Приїхала погостювати до 
батьків, а тут сюрприз: 8 викину-
тих місячних кошенят і дрібна со-
бачка з цуценям. Дуже хотілося б 
знайти їм родину. Що їх чекає тут, 
де нікому немає до них діла? Ко-
шенята чистенькі, тимчасово при-
ютилися біля наших котів. Їдять 
вологий корм, дитячий паштетик. 
Починають звикати до лоточка. 

Сподіваюсь, що у малюків буде 
своя любляча родина», – зазна-
чають у пості. 

Додаткову інформацію мож-
на дізнатися тут: 0961219101, 
0931219101.

Котик-красунчик хоче у 
сім`ю

«Прийшов у двір малюк-ко-
тейка. Красунчик, орієнтовно 3 
місяці, зовсім крихітка. Відігрітий, 
помитий, оброблений. Гарно їсть 
і освоїв лоток, вночі не кричить. 
Якщо чесно, то взагалі не кричить, 

навіть нявчить пошепки. Любить 
ігри і ласку. Жде з нетерпінням 
свою сім`ю. Якщо у тебе немає 
хлопця, візьми кота – на осінь саме 
те: м`який, теплий і дуже ласка-
вий. Якщо у тебе немає дівчини, 
візьми кота: дівчата люблять котів, 
кіт pickup Master тобі на допомогу. 
Якщо у вас дружна сім̀ я і навіть є 
дітки, тут точно треба брати кота 
– у вас з̀явиться ще одна пухнаста 
дитина, навчить діток усіх особли-
востей котячого життя, турботі 
про ближнього і про себе пере-
дусім. У житті дуже знадобиться. 
Бери кота. Без коте і життя не те. 
Не запитуйте, чому собі не зали-
шаю, всіх, кого змогла, вже годую і 

регулярно глажу. Всім добра. Жду 
дзвінків від бажаючих взяти щастя 
у дім», – йдеться у дописі. 

Ви все ще без кота? Виправляй-
те це – телефонуйте: 0674888015, 
Жанна.

Сімба, Кузя і Томік 
шукають родину

«Житомир. Кошенята 3 хлопці 
шукають дім. Лише проживання 
в квартирі чи домі. Лоток знають. 
Сімба, Кузя, Томік», – інформують 
у оголошенні. 

Пишіть Dasha Volnytskaya у 
Фейсбук. 

Нора шукає люблячих 
господарів

«Житомир. У пошуках до-
мівки чарівна дівчинка Нора. 
Вона була зовсім крихітною, 
коли син підібрав її вночі. Ді-
вчинка дуже привітна, обожнює 
дітей. Зараз їй близько 3-х мі-
сяців, вона має дві вакцини і 
стерилізована. Повністю готова 
до переїзду у свою родину», – 
пише авторка посту. 

За додатковими подробицями 
телефонуйте: 0973712733.

Добрі руки 

Візьміть у добрі руки пухнастого друга: 
оголошення у Житомирі 
станом на 7 вересня

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.

Найдорожчі hand-made речі,  
які продають житомиряни в інтернеті

Марія Кравчук

Ми живемо у світі, 
де більшість речей 
‒ масового виробни-
цтва. І це абсолютно 
нормально. Це на-
віть добре, що деякі 
речі виробляються у 
великих кількостях, 
щоб задовольнити 
попит на них.

Але також чудово, що 
все більше людей в усьому 
світі починають користува-
тися речами, що зроблені 
власноруч, – хенд-мейд.

Цього тижня журна-
лісти газети «20 хвилин» 
переглянули один із най-
популярніших українських 
сайтів з публікації безко-
штовних оголошень для 
того, аби зібрати найдо-
рожчі hand-made речі, що 
продають у Житомирі.

Вітрильник «Prins Willem»
Техніка, в якій виготов-

лений цей вітрильник, на-
зивається моделізм. 

Моделізм – це творче 
конструювання, випробування 
і використання моделей пові-
тряного, сухопутного, водного 
транспорту, масштабних фігур та 
макетів архітектурних споруд з 
метою колекціонування, демон-
страції або участі у спортивних 
змаганнях.

Цей витвір зібраний 
повністю власноруч за 
прототипом справжнього 
вітрильника і може слугува-
ти чудовим подарунком або 
прикрасою для інтер’єру.

Якщо почитати іс-
торію корабля «Pr іns 
Willem» («Принц Вільям»), 
то з’ясується, що корабель 

проплавав всього 9 років. 13 
січня 1661 «Принц Вільям» 
вийшов в своє останнє пла-
вання, а затонув 11 лютого 
біля острова Брендона.

Було б цікаво дізнатись, 
скільки часу автор витратив 
на виготовлення цього красе-
ня, адже його висота понад 1 
метр. Але ми знаємо тільки 
ціну – 200 000 грн.

Джоконда
Картина вишита вручну 

хрестиком. Напевно, ви здо-
гадуєтесь, яка це кропітка 
праця – вишивати хрести-
ком. А підібрати усі нитки, 
щоб гармонійно поєднува-
лись в одне ціле.

Авторка картини Іванна 

зазначила розмір 69 см на 43 
см, у картині поєднано 75 
кольорів. Картина вишита 
французькими нитками 
DMC. Також авторка пише, 
що обмінювати картину не 
планує (це їй ще ніхто авто-
мобіль не пропонував).

Ціна на сайті зазначена 
134 500 грн.

Міфологічний світильник
Що ви бачите на цьому 

фото? Ні, це не черговий тест 
на визначення вашого психо-
логічного стану (імовірніше, 
на визначення психічного 
стану автора цього предме-
та). Барабанний дріб… Це 

світильник у формі феї. Не 
знаю, які ж мультики у ди-
тинстві дивився автор цього 
світильника, що фею він зо-
бражує саме так. Імовірніше, 
на якогось чугайстра схоже 
або мавку (типовий образ 
мавки – це дівчина із зеле-
ним волоссям. У народних 
переказах часто додають, 
що мавка не має спини, тож 
ззаду видно нутрощі).

Автор пише, що світиль-
ник стане чудовою прикра-
сою для вашого дому. Щось 
я у цьому сумніваюсь… Ціна 
– 28 000 грн.

Флюгер
Флюгер – це прилад для 

визначення напрямку і швид-
кості вітру, один з давніх ви-
находів людства. Ще у серед-
ньовічній Європі особливою 
популярністю користувалися 
флюгери у портових містах. 
Основним їхнім призначен-
ням було вказувати напрямок 
вітру. Зараз використовується 
більше як елемент декору.

Ціна вказана 13 000 
грн.  Промоніторивши 
інші сайти, з’ясували, що 
автор оголошення значно 
завищив ціну, оскільки на 
різних сайтах ціна за схожий 
флюгер коливається від 1 000 
і до 1 800 грн. Ручна робота 
оцінюється, звісно ж, вище, 
проте не настільки ж.
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Житомирські міські легенди та перекази 
про містичне. Частина дванадцята

Руслан Мороз, Ігор 
Гарбуза 

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 сто-
літь, але про які мало хто пам’ятає. 
Цього разу ми торкнемося теми, 
про яку не заведено говорити 
вголос, але з якою ми стикаємося 
багато разів щодня протягом всьо-
го життя. Так, наша сьогоднішня 
розмова про туалет. Точніше про 
те, як житомиряни користувалися 
ним протягом того історичного 
часу, про який можна найти згад-
ки в архівах та книжках. Крім того, 
ще кілька цікавих історій вже з не 
так давно минулих часів.

19 листопада ООН оголосила 
офіційним Всесвітнім днем ту-
алету

Ми почнемо нашу розповідь 
з далеких часів, коли нужник був 
не у кожній хаті, а під кожним 
кущем. Втім, спочатку треба на-
гадати, що 19 листопада 2001 року 
Джеком Сімом, філантропом з 
Сінгапуру, була заснована Всес-
вітня туалетна організація (ВТО). 
Згодом він оголосив 19 листопада 
Всесвітнім днем туалету. Щоб зро-
зуміти, наскільки ця тема важлива 
для людства, звертаємо вашу увагу 
на те, що Всесвітній день туалету 
(WTD) – офіційний міжнарод-
ний день Організації Об'єднаних 
Націй. Всесвітній день туалету 
відзначений комунікаційними 
кампаніями та іншими заходами. 

Житомирські нужники
Прогулюючись по бульвару, 

ми присіли відпочити на лавці. 
Подув легкий вітерець. Від бла-
китних кабінок біотуалетів 
принесло їдкий запах аміаку та 
іншу погану смердоту. Дружня 
розмова перервалася, і ми виру-
шили шукати нову лаву. Один 
перехожий голосно побажав, щоб 
таке лайно стояло біля стін 
адміністрації. Ми аж сплесну-
ли руками. Яка невдячність, як 
можна так! Адже там і вдень, 
і вночі наймудріші мужі міста 
думають, як би житомирянам 
краще жилося. Може, він не про 
цю адміністрацію говорив?... 
Але саме цей випадок надихнув 
нас розповісти про історію ту-
алетів Житомира.

Історики навіть свої олівці зла-
мали, описуючи життя і діяль-
ність великих людей, різні війни 
і значні політичні події минулого. 
Але дуже мало можна зустріти на-

укових праць, спеціально присвя-
чених історії розвитку того місця, 
куди і королі пішки ходили, коли 
закортить. Зібравши матеріал з 
різних джерел, розповімо вам про 
місця для потреби і не тільки.

Як ходили до вітру у 
найдавніші часи

У давні часи люди жили пле-
менами і громадами. На краю по-
селень робили відхожі місця, які 
треба було регулярно вичищати. 
Археологічні розкопки вавилон-
ських і ассірійських міст, яким вже 
більше трьох тисяч років, розпові-
ли, що в будинках багатих городян 
були туалети з каналізаційними 
відводами з червоного каменю, 
вкритого бітумом. У простолю-
динів були більш примітивні ту-
алети. Перший сидячий туалет 
належав шумерській цариці, яка 
жила у 2600 році до нашої ери. 
Зараз цей експонат виставлений 
у Британському музеї. У палацах 
древніх греків була каналізація у 
вигляді труби (клоака), по якій 
текла річка. У цю клоаку і ски-
далися всі відходи, в тому числі 
і фекалії. Найдавніші змивні ту-
алети виявлені на острові Крит. 
Серед руїн стародавнього міста 
Кносса знайдені кам'яні стульчаки, 
до яких за допомогою труб пода-
валася вода. Однак цей винахід не 
був оцінений як слід, і про нього 
протягом історії періодично то 
забували, то згадували.

Стародавній Рим був містом 
краси, рабства та чудової архітек-
тури. Тут знайдено найдавніший 
громадський туалет, що датується 
п'ятим століттям до нашої ери. У 
Римі їх було безліч, нечистоти з 
них стікалися в одну клоаку і виво-
дилися за місто. Усередині туалети 
були чисті, оскільки це були місця 
для спілкування. Такий собі клуб 
за інтересами. Зараз цю функцію 
виконують численні кафе та ганде-
лики. Громадські туалети поділя-
лися на три категорії: для багатіїв, 
просто заможних (сьогодні таких 

називають середній клас) і бідня-
ків. Вони не розділялися на жіночі 
і чоловічі. Сортири для багатіїв 
відрізнялися тим, що раби гріли 
плити, на яких сиділи п’яті точки 
відгодованих поважних громадян 
Риму. Імператор Веспасіан зробив 
громадські туалети платними, і в 
Римі з'явилася приказка: «Гроші 
не пахнуть». 

Як Рим у житомирські 
вбиральні потрапив 

У довколишніх селах Житоми-
ра і у самому Житомирі археоло-
ги виявили пам'ятники римської 
культури. На вулиці Кооператив-
ній знайдена римська монета і три 
археологічних об'єкти пізньорим-
ського періоду. У 80-і роки XIX сто-
ліття у Житомирі робили третій 
бульвар і знайшли золоту римську 
монету. Не вдаючись у детальний 
виклад знайдених слідів римської 
культури, припустимо, що ті, хто у 
другому і четвертому століттях на-
шої ери жили на території сучас-
ного Житомира і мали торговельні 
відносини зі стародавнім Римом, 
могли побут свій влаштовувати 
на римський зразок. Сьогодні в 
рекламі пишуть: європейський 
ремонт, європейський стандарт і 
тому подібні речі. За аналогію, на-
певно, тоді могли написати товар 
римської якості, римський ремонт. 
На римський манер могли вла-
штовувати у Житомирі громадські 
відхожі місця. Жарти жартами, 
але десь тут є й крапля правди.

У середньовіччі нововведенням 
були туалети в замках. Замки були 
оборонними спорудами. У них 
робили не тільки рясні запаси 
продуктів, води, але й нужники. 
Вони мали форму невеликого 
будиночка, сильно висунутого за 
периметр захисту вежі чи гале-
реї. Вміст цих кабінок стікав в ліс, 
який оточував замок, або в рів з 
водою. Були дерев'яні сидіння, які 
захищали ніжне місце від грубого 
каменю, і заглушка від неприєм-
ного запаху. 

У містах будинки розташо-
вувалися тісно один до одного. 
Кожен будинок мав задній двір з 
господарством і відхожим місцем. 
У середньовіччі у швейцарському 
місті Шаффхаузене налічувалося 
130 приватних туалетів, що роз-
ташовувалися на задніх дворах. 
Спочатку їх робили дерев'яними, 
а з ХV століття – з каменю. Такі 
туалети мали цистерну глибиною 
до 7 метрів. Вона вичищалася асе-
нізаторами після заповнення. У 
будинках, де не було дворів, були 
внутрішні туалети з витоком в 
канал або вигрібну яму. Великою 
популярністю користувався ніч-
ний горщик. Він був у багатих 
і бідних. Найчастіше вміст гор-
щика летів на мощені вулиці, які 
мали дві стічні канави обабіч. Під 
час дощів канави служили як зли-
вова каналізація, відводячи воду 
і нечистоти з вулиць. У сільській 
місцевості все було більш при-
родно і звично.  

Як у Житомирському замку 
справляли нужду

У середньовіччі Житомир став 
фортецею, біля стін якої був посад, 
були поселення на Охрімовій горі, 
Подолі, Соколовій горі та інших 
місцях. Фортеця була дерев'яна, і, 
напевно, відхожі місця були все-
редині неї. У посаді й інших по-
селеннях жили ремісники, селяни. 
Вони харчувалися натуральними 
продуктами, і нужду справляли 
натуральним способом.

До речі, коли у Києві кілька 
років тому відкопали середньо-
вічний громадський туалет, то ви 
навіть уявити собі не можете, чим 
саме зацікавилися науковці пере-
дусім! Вони почали досліджувати 
рештки зернят, що дозволили зро-
зуміти, чим саме харчувалися в ті 
часи. А також досліджували яйця 
гельмінтів, що дозволило зробити 
припущення, на які саме хвороби 
тоді хворіли найчастіше, адже як 
з’ясувалося, склад гельмінтів за-
лежить і від цього чинника.

У сімнадцятому і вісімнадця-
тому століттях Житомир за часів 
Речі Посполитої був не тільки фор-
тецею, а й став адміністративним 
центром Київського воєводства. 
Тут оселилися чиновники, місцева 
знать, купці, військові, ремісники 
і селяни, які подавали до столу 
свіжі продукти і, звісно, без ГМО. 
Мабуть, тоді наше місто нагадува-
ло добре укріплене село, в якому 
були сільські побутові зручності 
на задньому дворі будинків. Чи 
були тоді у Житомирі громадські 
туалети? А навіщо вони потрібні 
були? Місто маленьке, пани мали 
свої туалети, а якщо дорогою з од-
ного будинку в інший захотілося 
по-маленькому, так увечері кожен 
кущик за сортир зійде. Так й годі 
там говорити про ті стародавні і 
варварські часи. 

У XVIII столітті справляння 
природних потреб могло абсолют-
но спокійно відбуватися прилюд-
но. Жіноча прислуга ходила повз 
чоловіків, які в той час справляли 
нужду, і їх це анітрохи не бенте-
жило. Водночас для жінки було 
непристойним показати ніжку 
при сторонніх.

У вищих верствах суспільства 
це теж вважалося абсолютно при-
родним. Пишні наряди дозволяли 
жінкам справляти нужду де за-
вгодно. На балах дами користу-
валися спеціальним пристроєм 
– бурдалу.

Етикет XVIII-XIX століть мав 
химерну суміш народних традицій 
і правил хорошого тону, запози-
чених з країн Західної Європи (в 
основному з Франції). Не тільки під 
впливом царських реформ, а й за 
власним розумінням багато дворян 
вважали взірцем поведінку шля-
хетних парижан або лондонців. 
Ймовірно, з дитинства такі думки 
їм вселяли гувернери-іноземці.

Чистота – обов'язкова умова
У XIX столітті етикет вимагав 

від дворянина неухильного дотри-
мання правил особистої гігієни. 
Аристократ повинен був мати за-
вжди бездоганний вигляд і пах-
нути відповідно. Тож миття рук 
після відправлення природних 
потреб було обов'язковим. 

Вночі – порцелянові вази  
Якщо прості люди, лінуючись 

дійти до відхожого місця, вико-
ристовували ночами металеві 
горщики, то дворяни – спеціальні 
фарфорові або фаянсові вази. Ці 
предмети сором'язливо ховалися 
під ліжками або в спеціальних 
шафках у спальні. Виносити вран-
ці такі судна повинні були слуги.

Деякі фарфорові вироби, при-
значені для цих цілей, нагадували 
справжні витвори мистецтва і ко-
штували чималих грошей. Часто 
вони прикрашалися витіюватими 
малюнками або орнаментами.

Iсторія про «сральник»  
та «висранку»

Сучасний безкоштовний туалет на розі 
вулиць Небесної Сотні та Лятошинського
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А в дорозі – бурдалу

У нас країна довгих доріг, і 
подорожі в кареті з одного дво-
рянського маєтку в інший часто 
займали багато часу. Чоловікам 
було простіше, адже вони зазви-
чай супроводжували дам верхи. 
Тож представникам сильної статі 
не заборонялося від'їхати вбік і 
зробити свої справи за найближ-
чим кущем. Дами ж користували-
ся бурдалу (фр. Bourdalou).

За цим словом французького 
походження ховається невели-
ке судно довгастої форми, зовні 
нагадує сучасну соусницю. Цей 
оригінальний мобільний аналог 
нічної вази теж виготовлявся з 
фаянсу або фарфору.

Аристократки зазвичай хова-
ли бурдалу в муфті і справляли в 
них малу нужду, в разі необхід-
ності прямо в кареті. При цьому 
судно просто прикладали до 
тіла так, як у лікарняній палаті 
користуються «утками». Довгі 
пишні спідниці з кринолінами, 
що не виходили з моди у XVIII-
XIX століттях, допомагали при-
ховати момент випорожнення від 
сторонніх очей.

Історик Ігор Зімін зазначив у 
своїй книзі, що знайшов в архі-
вах цікавий документ, датований 
1840 роком. Це бухгалтерський 
звіт про витрати на гардеробні 
потреби імператорського двору. 
Серед усього іншого у документі 
згадані 18 рублів, які були сплачені 
майстру Бобкову за виготовлення 
дорожнього судна.

У музеях можна побачити 
кілька бурдалу XVIII століття. 
Вони дуже компактні і витончені, 
зовні схожі на дорогий посуд. А 
зрозуміти, що це за судно, можна 
лише за грайливими малюнка-
ми і написами. Так, на одній з 
мобільних дорожніх ваз зобра-
жене людське око, а поруч напис 
французькою мовою, який можна 
перекласти так: «Він тебе бачить, 
пустунко!»

Взагалі аристократки запо-
зичили ідею бурдалу, як і багато 
нововведень, з Франції. Саме па-
ризькі графині і баронеси приду-
мали такий оригінальний спосіб 
справляти нужду. Причому впер-
ше вони стали робити це прямо 
в храмі під час полум'яних духо-
вних проповідей оратора-єзуїта 

Луї Бурдалу (1632-1704 рр.), який 
міг говорити про віру годинами. 
Не маючи можливості покину-
ти релігійний захід, благородні 
француженки наказували своїм 
служницям принести їм невеликі 
посудини, які жартома прозвали 
в честь проповідника «бурдалу».

«Нужда» сьогодні, як і 
століття тому…

Навіть сьогодні, у наше пре-
красне і прогресивне століття, 
на вулицях міста то тут, то там, 
особливо увечері, можна поба-
чити, що в кутках хтось справ-
ляє маленьку нужду. Проходячи 
серед білого дня по автостанції, 
Житньому ринку, особливо повз 
торгових кіосків, можна відчути 
запах аміаку. І це при тому, що 
поряд є туалети, але платні.

Сільським побутом, просто-
тою і провінційним затишком 
зустріло наше місто дев'ятнадцяте 
століття. З його середини, особли-
во за часів волинського губернато-
ра Синельникова, у місті почали 
будувати гарні громадські та при-
буткові будинки. 

Варто зазначити, що більшість 
слів, які визначали щось пов’язане 
з природною потребою людей, 
були загальновизнані та не вважа-
лися лайкою. Так, у тлумачному 
словнику, який був виданий при-
близно у 1902 році, є визначення 
слова «висранка», яке вживалося у 
побуті на території України, осо-
бливо у Волинської (зараз част-
ково це Житомирська область), 
Харківській, Катеринославської 
(зараз Дніпропетровська область), 
Полтавській та інших областях. 
Слово «висранка» означає грушу 
або яблуню, яка виросла з насіння, 
яке було проковтнуто людиною і 
вийшло природним шляхом. Ні-
кого це не шокувало, як і слово 
«бурдалу». Все було досить при-
родно.

Більшість будинків у місті були 
одноповерховими у вигляді садиб 
або селянських господарств. Зро-
зуміло, що у внутрішньому дво-
рі було відповідне місце. У місті 
їздили асенізатори з великими 
дерев'яними бочками, куди зби-
ралися нечистоти і вивозилися 
за межі міста. З ними та ще була 
історія. Містяни постійно обурю-

валися, що вміст цих бочок то тут, 
то там виливався прямо на дорозі. 
Бувало, п'яний асенізатор віз лай-
но так, що те вихлюпувалося на 
всі боки вулиці і смерділо на весь 
квартал. Недбайливими асеніза-
торами займалася навіть поліція.

У середині XIX століття місто 
потопало у нечистотах. Каналіза-
ція як така була відсутня. Відходи 
скидалися у вигрібні ями. Коли 
вони наповнювалися, господарі 
ділянки викликали спеціальний 
віз, куди і перевантажували не-
чистоти. 

З настанням сутінків на вули-
цях з'являлися вози з величезними 
бочками. Це на роботу виїжджали 
перші працівники міської кана-
лізації – золотарі. Вигрібні ями 
вони чистили вручну величезни-
ми ковшами. Робота не найкраща, 
але, як кажуть, гроші не пахнуть. 
Вони називали себе золотарями. 
Вся справа в тому, що за свою ро-
боту вони просили дуже високу 
плату. Якщо людина відразу не 

погоджувалась і йшла до іншого 
золотаря, той просив ще більше 
грошей.

У дев'ятнадцятому і на початку 
двадцятого століття у Житомирі 
ще не було зливної каналізації. 
Як було з туалетом у багатоквар-

тирних триповерхових будинках 
по вулиці Михайлівській? Можна 
припустити, що мешканці ходили 
в туалет у внутрішній двір будин-
ку або ж були внутрішні туалети, 
звідки прислуга виносила вміст у 
відхоже місце. Якщо звернутися до 
побуту Києва, то можна дізнатися, 
що у багатоквартирних будинках 
була вигрібна яма біля кожного 
чорного виходу. У звичайних бу-
динках це могла бути звичайна 
викопана яма із земляними стін-
ками. У більш заможних будин-
ках розуміли, що це негігієнічно, 
і робили бетонні вигрібні ями. 
Якщо ж у будинках були ванні і 
ватерклозети, то в ці резервуари 
потрапляло багато води. Щодня 
приїжджали золотарі (асенізато-

ри) і ковшами на довгій палиці 
вичерпували вміст. 

Влітку сморід від вигрібних 
ям на Михайлівській, Київській, 
Бердичівської був той ще. Взагалі-
то він і сьогодні там відчувається. 
Хоча у пристойних будинках на 
ямах були люки. Влітку жито-
миряни, які жили у багатоквар-
тирних будинках, мабуть, й інші 
городяни, страждали не тільки 
від настирливого різкого духу з 
вигрібних ям і бочок асенізаторів. 
На мощених вулицях коні залиша-
ли сліди своєї життєдіяльності. 
Житомир покривався тонкою сус-
пензією жовтого пилу, яка в літню 
пору стояла над містом. Заможна 
частина житомирян рятувалася на 
дачах, насолоджуючись свіжим 
повітрям, ароматами трав і кві-
тів. Навіть листівки є з дачними 
будинками у передмісті.

Заможні житомиряни жили 
у своїх садибах по вулиці Мико-
лаївській (нині Фещенка-Чопів-
ського), Пушкінській, Лермонтов-
ській. Тому саме у цьому районі 
на Петровській горі – найвищій 
точці міста – було побудовано во-
донапірну вежу. Але ремісники, 
робітники і селяни жили так, як 
жили їхні предки в давнину. Їхній 
побут особливо не змінювався.

До кінця дев'ятнадцятого 
століття у Житомирі жило по-
над п'ятдесят тисяч осіб. Розумні 
голови міркували, що місту по-
трібен не тільки водопровід, але і 
каналізація. У 1739 році у столиці 
Австрійської імперії Відні була пу-
щена в дію перша в історії система 
каналізації. У Житомирі вперше 
про це заговорили ще у 1865 році, 
але все залишилося без змін. У 1899 
році стали подавати воду у спеці-
альні будки, де її продавали по 25 
копійок за відро. Найбагатші жи-
томиряни провели водопроводи 
у свої садиби. Але у місті не була 
влаштована каналізаційна система.

Продовження  
у наступному номері

Бурдалу. Фото Wikimedia.org

Спальня в панській квартирі, 1915 рік. Фото з книги 
«Прибуткові будинки. Нариси з історії побуту».

Стара будівля Житомирського міського колегіуму №34. Школа була побудована ще в 
довоєнні роки. Аварійний корпус міського колегіуму стоїть закритим з 1995-го року. 

Цю будівлю у вересні 2020 року було вирішено знести. Туалетів навіть для молодших 
класів тут не було навіть запроєктовано. Діти ходили в туалет на вулицю.
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Книга двох сердець: у Житомирі представили 
видання, яке складається з віршів і графіки

Руслан Мороз

Відомі житомирські митці 
– художник Олена Славова і 
поет Сергій Храпчук – пред-
ставили нову спільну роботу. 
Це книга «Діалект тиша», яка 
занурює нас у світ духовної по-
езії та метафоричної графіки. 

Книгу створено нібито з двох частин, 
кожна окремо належить до різних видів 
мистецтва, але потрібно сприймати її одно-
часно як одне ціле. 

Автори збірки «Діалект тиша» розпо-
відають, що це складна духовно-філософ-
ська лірика з дедуктивно-психологічним 
відтінком. Вірші, що описують різні стани 
тиші у житті людини. 

Про нову книгу ми розмовляємо з 
кандидатом філологічних наук, викла-
дачем Людмилою Суворовою.

Людмила Суворова: Завжди варто по-
чинати з актуальності – для чого вона треба 
і чому книги такого типу потрібно читати? 
Насамперед ми розуміємо, що ми сьогодні 

в такій культурній ситуації, коли весь меді-
апростір наповнений не зовсім духовними 
творами. Так, певні наші культурні цінності 
втратилися, відбулася переорієнтація цих 
цінностей. А тут якраз книга, яка дозволяє 
заглибитися в те, що вже втрачено на сьо-
годні. Що мається на увазі? Насамперед 
йдеться про високі моральні якості. Вірші 
не прості, не так, що все на поверхні. Це 
також така родзинка цієї книги. Вони гли-
бокі за сенсом, і кожен вірш – це складна 
унікальна метафора, яка вимагає уважного 
прочитання. Можливо, по одному віршу в 
день. Жодного слова випадкового там нема. 
Все вдало підібрано для того, щоб передати 
якісь сенси – філософські, психологічні, 
релігійні, світоглядні. 

Тут і роздуми автора про сенси буття. 
Часто людина творча конфліктує з тим сві-
том, який є для неї ворожим. І вірші якраз є 
тим способом примирення з цим ворожим 
світом. Тому, якщо раніше були книги для 
загалу, то тут потрібно уважно думати і 
підбирати читача. Не кожен читач зрозу-

міє смислове наповнення віршів, але якщо 
зрозуміє, то він буде дуже щасливим та 
збагатить себе і культурно, і інтелектуально, 
духовно, можливо, навіть в плані віри. Тому 
що багато текстів присвячені проблемам 
релігійного змісту. Релігії не як культу, а 
релігії через внутрішнє прагнення до Бога 
через істину, а не просто обрядовості. 

Авт.: Чому ви говорите про вороже 
ставлення навколишнього світу до людини?

Людмила Суворова: Ну, по-перше, 
всі люди мають різні смаки: і культурні, 
і естетичні, і ті ж самі релігійні смаки, 
філософські спрямування. Але основна 
причина в тому, що творча людина за-
вжди як біла ворона. Вона не така, як всі. 
Ці люди мислять інакше, сприймають світ 

інакше. Творча людина дивиться на ті ж 
самі речі, на які дивляться всі, але вона 
дивиться під своїм ракурсом, під своїм 
світлом. Ми зазвичай не звикли напрягати 
голову, а там, де глибокі філософські речі, 
вони вимагають зосередження, перегляду 
свого світосприйняття, уважності і, на-
решті, певних знань. Якщо людина не має 
певного багажу, то вона просто може не 
зрозуміти, про що йдеться. Інколи це може 
спровокувати агресію до автора. Але ця 
книга – це філософія сприйняття цього 
світу через творчість.

Варто додати, що незабаром автори пла-
нують провести презентацію для більшого 
кола читачів та розповісти про свої творчі 
плани та наробки.

Культура 

Лєна Дарк заспівала легендарну пісню і зустріла кохання
Андрій Козаченко

Співачка, наша землячка 
Лена Дарк виконала знаме-
ниту пісню з репертуару Каті 
Лель «Я по тебе скучаю» в 
дуеті з автором – відомим по-
етом, композитором, співаком 
Євгенієм Кемеровським. 

Знаменитий автор і виконавець напи-
сав і виконав багато пісень, які люблять 
наші земляки: «Неизвестный паром», 

«Еще не осень», «Ключи», «И падал белый 
снег на тополя» і надзвичайно красиву 
ліричну «Я по тебе скучаю».

Сьогодні в житті співачки Лєни Дарк є 
таке кохання, про яке співається у цій піс-
ні. Артистка вдячна автору за можливість 
виконати одну з найкрасивіших пісень 
про кохання. Лєна вдячна Богу за почуті 
молитви і щасливе довгожданне кохання.

Про це артистка написала на своїй 
сторінці у фейсбуку, розмістивши відео 
дуетної пісні: «Це відео – подарунок від 
моїх дорогих шанувальників. Це одна з 
найкрасивіших пісень про кохання з ре-
пертуару Каті Лель, яку я мала честь 
виконати в дуеті з автором – Євгеном 
Кемеровським. Заспівала ї ї на Різдво. Я 

так довго молила Господа про справжнє 
кохання, про яке сказано в цих дивовижних 
віршах. Сьогодні я щаслива, поруч зі мною 
моя рідна людина, про яку я можу сказати 
словами з цієї легендарної пісні: 

Расставаньям и потерям
Я не верю, я не верю,
Я в любовь земную верю
И в бессмертие души.
Я таким тебя узнала,
О тебе всю жизнь мечтала,
И подругам всем сказала,
Что ты лучший из мужчин!».

Лєна Дарк з Євгенієм Кемеровським після 
перемоги на пісенному конкурсі в Юрмалі

Сергій Храпчук – багатогранна творча особистість, експериментатор по-
етичного світу, прозаїк. Перші активні зразки поетичного письма назріли ще в 
юнацькому віці – часі, коли маєш трохи життєвого досвіду, а ще інакше дивишся 
на світ, ніж твої ровесники; коли прагнеш зрозуміти і пояснити природу вчинків 
близьких тобі людей – все це сприяло появі щоденникових записів. Ці вірші були 
часткою життєвої драми автора, сховком його роздумів і переживань – і лише  
через 20 років настав момент пред’явлення читацькому сприйняттю цих поетич-
них рядків. Саме так з’явилася перша поетична збірка «Отрывки из обрывков 
дневника», яка вийшла друком у 2019 році. Відтоді письменник плідно і доволі 
активно замається літературно-мистецькою діяльністю.

Сергій – співавтор поетичного часопису «Світло спілкування», долучився спі-
вавторством до видання літературного альманаху «Політ моїх думок», «Сузір’я», 
«Ти і Я», «Візерунки», «Зі мною назавжди», «Горизонти» та збірки поезії та прози 
«Натхненні юністю», автор поетичного двомовного збірника для дітей «Кумедні 
звірятка» та поетичної збірки для дітей «Про Василя»; співавтор наукових статей 
з історії української літератури.

Сергій – музикант за фахом і багато років працював у Житомирському ака-
демічному музично-драматичному театрі ім. І. Кочерги. Нагороджений багатьма 
грамотами за участь у конкурсах талановитої молоді театру та грамотою за 
високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток театрального 
мистецтва області.

Творчість Олени Славової – то постійний пошук нових векторів образот-
ворення, насиченого чарами та візуальними загадками, які вимушено залучають 
глядача до спроби декодувати побачене та більш глибоко зануритися у світ барв, 
у вимір власних відчуттів.

Роботи художниці випромінюють світло та піднімають настрій за будь-якої по-
годи, незалежно від розгортання подій у певній точці земної кулі. Маленька фея, 
яка творить дива на очах здивованої публіки. Олена – професійна художниця, 
членкиня Союзу художників України.

Її роботи перебувають у приватних колекціях по всьому світу. Персональні 
виставки у Києві, Одесі, Житомирі, Фленбурзі (Німеччина).
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Як села Житомирщини можуть провести стабільний 
інтернет за державні кошти і куди звертатися?

Розпочато додатковий збір 
заявок на отримання інтер-
нет-субвенції.

Комісія з відбору територіальних гро-
мад, які отримають кошти субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам 
на реалізацію заходів, спрямованих на під-
вищення доступності широкосмугового 
доступу до інтернету в сільській місце-
вості, оголосила додатковий відбір заявок 
на отримання інтернет-субвенції. Вони 
будуть профінансовані нерозподіленим 
під час першого відбору бюджетом (16,2 
млн грн) та можливими залишками ко-
штів, що не будуть використані громадами 
в межах поточних закупівель.

Заступник міністра цифрової транс-
формації Олександр Шелест повідомив, 

що нині проведено лише 94 тендерні за-
купівлі, 384 ще тривають, 64 – заплано-
вано. 123 територіальні громади взагалі 

не розпочали процедуру закупівель. А за 
результатами вже проведених закупівель 
сформувалася економія коштів у сумі 22,6 
млн грн.

Нагадаємо, 10 червня уряд затвердив 
розподіл 483,8 млн грн на інтернет-субвен-
цію для громад. За інформацією Мінцифри, 
165 сіл не було враховано у заявках на цю 
субвенцію (на загальну суму 34,9 млн грн). 
Отже, прийнято рішення розпочати до-
датковий відбір.

Прийом заявок стартував 30 серпня 
і триватиме до 10 вересня. 

Консультант з бюджетних питань Жи-
томирського РВ АМУ Сергій Гаращук 
зазначає, що у червні розпорядженням 
уряду розподілено 483,8 млн грн на ін-
тернет-субвенцію для громад, в т.ч. для 
46 місцевих бюджетів Житомирської 
області.

ВАЖЛИВО! У розподілі можуть взяти 
участь як громади, що взагалі не подавали 
заявку, так і ті, що подавали заявку, але не 
отримали фінансування.

Головна умова участі у проєкті – це 
відсутність у селі оптичних мереж.

Подати заявку на участь можна на сайті 
Дія: https://diia.gov.ua/internet-subvenciya.

Після заповнення форми голова грома-
ди має внести свої контактні дані та під-
писати заявку за допомогою електронного 
підпису.

Відстежувати всі тендери та детальну 
інформацію про кожну закупівлю можна 
за допомогою онлайн-дашборду.

Очікується, що завдяки інтернет-субвен-
ції до оптичного інтернету будуть під’єднані 
понад 6 тисяч соціально важливих об'єктів 
у 3000 сіл по всій Україні.

Актуально

Безпечна освіта. Як вчитись в умовах пандемії?
У вересні учні і сту-

денти повернулися за 
парти. 

Частина із них вперше позна-
йомилася зі своїми колегами і 
педагогами наживо. Адже торік 
навчання у багатьох закладах 
було дистанційним. А подекуди 
– взагалі не відбувалося через 
брак необхідних технічних за-
собів в учнів та вчителів. Тож 
не буде перебільшенням сказа-
ти, що якість отриманих знань 
торік значно упала. Щоб це не 
повторилося, 2021/2022 навчаль-
ний рік розпочався у звичному 
форматі. Однак будь-якої миті 
все може змінитися. Як знайти 
баланс між безпекою та якістю 
навчання, дізнавався Центр 
громадського моніторингу та 
контролю.  

Безпека та ефективне 
навчання

Відповідно до постанови Каб-
міну, освітні заклади у тих об-
ластях, де встановлено зелений 
рівень епідемічної безпеки, пра-
цюють за звичним графіком. У 
разі переходу області до жовтого, 
чи помаранчевого карантинного 
рівня епідемічної безпеки, очне 
навчання зберігається лише за 
умови вакцинованого персоналу 
– як мінімум 80% від працівни-
ків закладу. В іншому разі школи 
повинні перейти на дистанційну 
роботу. 

«Саме ця цифра – 80% осві-
тян – діє на території тих об-
ластей, де встановлений жовтий, 
помаранчевий, червоний рівень 
епідемічної небезпеки. Якщо діє 
зелений рівень, як зараз, то ця 
норма не поширюється, школи 
відкриваються. Знову ж таки – не 
чекаємо жовтого, помаранчевого 
і червоного рівнів, а вакцинуємо-

ся», – пояснює міністр охорони 
здоров’я Віктор Ляшко.

У разі переходу на червоний 
рівень працюватимуть лише дит-
садки, початкова школа і спеці-
альні заклади освіти, але також із 
вакцинованим персоналом.

«Якщо десь буде встановле-
но червоний рівень епідемічної 
небезпеки, то буде працювати 
постанова КМУ, яка говорить про 
те, що здобувачам освіти відвід-
ування закладів освіти заборо-
няється, але це не стосується 
дошкільної освіти і початкових 
класів – з першого по четвертий», 
– уточнює начальник головного 
управління загальної середньої 
та дошкільної освіти Міністер-
ства освіти і науки Юрій Коно-
ненко.

Щодо університетів, то вони 
організовують навчальний процес 
на власний розсуд, оскільки не 
залежать від рішень МОН. Цьо-
го року виші розпочали лекції 
офлайн, онлайн та у змішаній 
формі, а далі – все залежить від 
епідемічної ситуації. 

Спільна відповідальність 
За даними Міністерства охоро-

ни здоров’я на 2 вересня, 389 926 
працівників освіти повністю вак-
цинувалися проти коронавірусу. 
Це 2% усіх педагогів України. Ще 
528 496 освітян, або ж 39%, отри-
мали першу дозу. Але кількість 
вакцинованих вчителів у регіонах 
дуже різна. Найбільше щепле-
них освітян у Житомирській 
та Київській областях (врахо-
вуючи тих, хто отримав лише 
одну дозу). Найменше – у Запо-
різькій та Волинській областях. 

Щеплення проти коронавірусу 
– добровільне. Юридичних під-
став заборонити невакцинованим 
вчителям ходити на роботу немає. 
Однак головний санітарний лікар 
Ігор Кузін закликає усіх педагогів 
до відповідального ставлення до 
свого здоров’я і безпеки дітей.

Адже, за даними досліджень, 
у США невакцинована учителька, 
яка захворіла на COVID-19, одразу 
заразила половину учнів у класі, 
а загалом захворіли 26 осіб. Про 
цей випадок у початковій школі 

округа Марін у Каліфорнії йдеться 
у звіті Центрів з контролю та про-
філактики захворювань у США. 
Вчителька впродовж 2 днів після 
появи симптомів викладала у 
класі, де навчається 24 дитини. 
Вона не використовувала маску, 
незважаючи на відповідну вимогу 
до педагогів. Зрештою, 80% дітей, 
які сиділи в перших двох рядах 
у класі, захворіли, також зарази-
лись і діти з інших класів та родичі 
школярів. Більшість хворих були 
невакциновані, зокрема, і через 
вік.

Педагоги є працівниками кри-
тичної інфраструктури. Дуже важ-
ливо, щоб навчальний процес не 
переривався. А для цього і вчителі, 
і діти повинні бути захищеними 
від COVID-19.

«Пандемія спричинила най-
більш катастрофічні перебої в 
освіті в історії. Тому надзвичайно 
важливо, щоб навчання у школах 
було безперебійним по всій Європі. 
Це дуже потрібно для освіти дітей, 
їхнього психічного здоров’я та здо-
буття соціальних навичок – школи 
допомагають нашим дітям бути 
щасливими та продуктивними 
членами суспільства», – переко-
наний доктор Ганс Генрі П. Клюґе, 
регіональний директор ВООЗ у 
Європі.

Утім, відповідальність за без-
перебійну освіту лежить не лише 
на вчителях, зазначають експерти. 
Вкрай необхідно, щоб батьки шко-
лярів також були вакцинованими 
проти коронавірусу. Адже діти 
рівною мірою можуть принести 
небезпечну інфекцію як зі школи 
додому, так і навпаки. У цій си-
туації найбільше постраждають 
люди з груп ризику: вчителі і бать-
ки старшого віку, дідусі і бабусі, 
діти із хронічними хворобами. 
Тож лікарі наголошують: безпеч-
не освітнє середовище може бути 
лише за умови повного щеплення 
і вчителів, і батьків. 

Важливі рекомендації
Закордонні лікарі кажуть, 

що масковий режим, провітрю-
вання і регулярне тестування 
та вакцинація дорослих зна-
чно зменшують ризик спалахів 
COVID-19 у садочках, школах та 
університетах. Щоб створити 
безпечні освітні умови, МОЗ 
також розробило спеціальні 
рекомендації.

Відповідно до рекоменда-
цій, у садочках заборонено 
гратися м’якими іграшками. 
Не можна збирати батьківські 
збори чи запрошувати до са-
дочка сторонніх осіб, заходити 
всередину у вуличному взутті. 
Працівники і діти мають ре-
гулярно мити руки з милом, 
більшість ігор повинні бути на 
свіжому повітрі. Як і раніше, на 
вході до садочка дітям вимірю-
ють температуру безконтак-
тним термометром, а батьки 
всередину не допускаються.

У школах та університетах 
МОЗ вимагає використовувати 
маски чи захисні екрани для 
індивідуального захисту. Це 
стосується як працівників осві-
ти, так і старших учнів та їхніх 
батьків. Заходити без масок 
до школи можуть лише учнів  
1–4 класів. Втім, під час уроків 
усі школярі можуть бути без 
масок. Причому лікарі реко-
мендують за можливості про-
водити заняття просто неба.

Експерти Всесвітньої орга-
нізації охорони здоров’я заува-
жують, що безпечне навчання 
дітей у класах – першочергова 
мета. Слід вжити всіх заходів, 
щоб зменшити ризики передачі 
коронавірусу. Ті, хто не мають 
протипоказань до вакцина-
ції, повинні зробити це за-
ради власного здоров’я та 
безпеки інших. 
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Василівський собор в Овручі  
святкує 110-річчя відродження

Андрій Козаченко

Одна з перлин Жито-
мирщини і всього пра-
вославного світу – храм 
на честь святого Васи-
лія Великого в Овручі. 

Відновлений з руїн XII століття 
на початку XX століття з ініціати-
ви архиєпископа Антонія (Хра-
повицького), завдяки останньому 
російському імператору Миколі ІІ. 
За цю працю видатний архітектор 
сучасності Олексій Щусєв був удо-
стоєний звання академіка. 

Історію храму на своїй 
сторінці в інстаграмі розпо-
вів протоієрей Вадим Шапран.

Збереглися розписи, виконані 
знаменитим художником Олек-
сандром Блазновим у 1907-1911 рр.

Давньоруський Свято-Васи-
лівський собор в Овручі – один із 
найстаріших в Україні кам'яних 
храмів, пам'ятка архітектури XII 
століття національного значен-
ня. Імператор Микола ІІ особисто 
прибув на освячення відновленого 
храму, пожертвувавши 10 тис. ру-
блів і подарувавши панікадило 
древнього стилю, яке було ви-
готовлено в майстерні Вебера у 
Петербурзі.

 3 вересня 1911 р. о 8 годині 
15 хвилин Микола II в супрово-
ді свити відбув на автомобілях з 
Коростеня до Овруча (відстань 

43 версти). Тут була встановлена 
дивовижна арка у вигляді двох 
гігантських вуликів, оббитих ки-
лимами місцевої роботи і критих 
соломою. Вулики були з'єднані 
солом'яним дахом в народному 
стилі й прикрашені квітами, ви-
шитими рушниками, косами, гра-
блями, серпами. Вгорі під дахом 
з красивих букв було складено 
місцеве привітання «Слава Богу». 
Спереду і ззаду арки була влашто-

вана алея з прапорів, обставлених 
знизу снопами.

Після привітання імператор 
приложився до святого хреста та 
прийняв ікону преподобномуче-
ника Макарія Овруцького, підне-
сену представниками духовенства. 

Як розповідає буклет Овруць-
кого Свято-Василівського жіночого 
монастиря, освячення собору було 
надзвичайно урочистим. Імпе-
ратор стояв біля правої колони 

спереду, за ним були міністри та 
свита. Перед ним ліворуч стояли 
волинські дворяни, а праворуч – 
монахині. За свідченнями, своїм 
релігійним настроєм государ 
міг подати приклад усім при-
сутнім: хрестився благоговійно 
і клав поклони, коли потрібно. 
Його величність перед початком 
служби у новоосвяченому соборі 
сам запалив панікадило, до якого 
була прикріплена порохова нитка.

Через 7 років імператор був 
розстріляний більшовиками 
разом із сім'єю і наближеними. 
Однак добра справа, зроблена 
для людей і во славу Божу, лиши-
лася жити. За радянських часів 
овруцький собор охоронявся як 
пам'ятка архітектури і залишався 
діючим. 

Микола ІІ був прославлений 
(разом із дружиною і дітьми) в 
лику святих Руською православ-
ною церквою як страстотерпець 
2000 року, раніше, у 1981 році, про-
славлений Руською зарубіжною 
церквою як мученик.

Керівниця «Бовсунівських бабусь»  
покинула школу заради творчості 

Андрій Козаченко

Керівниця фольклор-
ного колективу «Бовсу-
нівські бабусі» Марія 
Карповець-Бовсунов-
ська після 39 років робо-
ти в школі покинула цю 
діяльність, аби більше 
часу присвячувати 
творчості, відвідуванню 
храму та родині.

«Ось і настав мій час по-
прощатися зі школою. Дякую 
всім, хто був поряд зі мною ці 
39 років. Я вдячна своїм  коле-
гам-вчителям за багато спіль-
них років творчого життя, 
за розуміння, підтримку, на-
станови  і допомогу. Особливо 

вдячна своїй сестрі Валентині 
Гурманчук-Бовсуновській, з 
якою все життя пройшла пліч-

о-пліч, разом трудилися на пе-
дагогічній ниві, тепер разом 
ідемо зі школи, щоб і надалі 

йти однією дорогою», – напи-
сала пані Марія на своїй сторінці 
у фейсбуку.

Подякувала пані Марія й сво-
їм учням: «Я все життя слідкува-
тиму за вашою долею: радітиму 
вашим перемогам і буду розділяти 
ваші невдачі.  Люблю вас, мої дорогі 
учні, всіх разом і кожного окремо. 
Дякую долі, що ви у мене є, за те, 
що пам’ятаєте мене і підтриму-
єте зі мною зв'язок».

Наголосила Марія Карпо-
вець-Бовсуновська і на важли-
вості співпраці з батьками, яка 
була всі ці роки, подякувавши їм 
за розуміння і підтримку.

«Дякую Богу за мою профе-
сію, яку все життя любила,  за 
цю можливість працювати з ді-
тьми, яких я люблю понад усе, 
за мій цікавий життєвий шлях.

Хтось назве моє рішенням 
піти зі школи заслуженим від-
починком, проте я не збираюсь 
пасивно відпочивати, а вважаю, що 

настав час реалізувати свої заду-
ми. Попереду ще стільки цікавого 
заплановано зробити, досягнути. 
Я планую (ми плануємо) зробити 
етносадибу і започаткувати зе-
лений туризм у нашому регіоні; 
хотілося б більше реалізувати 
творчий потенціал своїх "Бов-
сунівських бабусь"; випустити 
збірку пісень з репертуару "Бов-
сунівських бабусь";  застосувати 
власну методику підготовки ді-
тей до школи зі своїм наочним 
посібником «Сам»; більше подо-
рожувати та ще багато великих і 
малих планів і задумів.  І найголо-
вніше: ходити у свята до церкви 
та проводити максимум часу зі 
своєю родиною та найкращими в 
світі онуками. 

Дай Боже мені та всім людям  
здоров’я, щастя, миру та сил для 
здійснення мрій!» – написала на 
своїй сторінці Марія Карповець-
Бовсуновська.

Марія Карповець-Бовсуновська з «Бовсунівськими бабусями» 
та народною артисткою України Іриною Шинкарук

Дотик до XII століття. 
Буквально. Східна стіна 

Василівського храму в Овручі 
збереглася з давніх часів і 

була включена архітектором 
Щусєвим у нову кладку. 

Фото зі сторінки в Інстаграм 
прот. Вадима Шапрана

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

1. Житловий буд. з/п 57,40 кв. м,1/2 зем. діл, пл 0,0266 га, КН1822085300:02:001:0044, 
та зем. діл., пл.0,0104 га, КН1822085300:02:001:0045, пл. 0,1013 га, КН1822085300:02:001:0046, 
адреса: Житомирська обл, Житомирський р-н, с. Озерянка, вул. Щорса 9, 9А. Дата 
торгів: 01.10.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №491853;

2. Цілісний майновий комплекс, з/п 5686,9 кв.м., за адресою: Житомирська 
обл., Любарський р-н., с. Громада, вул. Польова, 2. Дата торгів: 01.10.2021 09:00 год. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №492840 (уцінено лот № 488366).

1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ ПРОПОНУЄ РО-
БОТУ РIЗНОРОБОЧИМ. ОФIЦIЙНЕ ПРА-
ЦЕВЛВШТУВАННЯ. МIСЦЕ РОБОТИ: РА-
ДОМИШЛЬ, 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 
30000ГРН. 0687982189, 0633601512, 
СЕРГIЙ

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

ЗВАРЮВАЛЬНИК - РИХТУВАЛЬНИК З 
НАВИЧКАМИ МАЛЯРА ПОТРIБНО ДЛЯ 
РОБОТИ З АВТОБУСАМИ БОГДАН В 
М.КИЄВI. ЗП 25000 ГРН. (ОПЛАТА ЩО-
ТИЖНЯ). ЖИТЛО ТА ХАРЧУВАННЯ НА-
ДАЄМО. 0665215397

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

• 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

• 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 КА-
НАПЕ-ЗАКУСОК. РОБОТА ВЕРЕСЕНЬ - 
ГРУДЕНЬ. ЛIЦ. МСПУ 847 ВIД 08.06.2018. 
0987009206 ЮЛIЯ АБО +48602103451 
ВАЙБЕР АННА.

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, ЄВ-
РОРЕМОНТ, В ЦЕНТРI МIСТА, 250ГРН/ДОБА. 
ВИПИСУЮ 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 ЯГО-
ДУ), ЛЕГКА ТА ПРОСТА У ВИКОРИСТАННI, 
ПОВНIСТЮ ЗАМIНЮЄ РЕШЕТНУ ВIЯЛКУ, 
В НАЯВНОСТI, ВIДПРАВКА НОВОЮ ПО-
ШТОЮ, 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 КРЕДИТУВАН-
НЯ. WWW.TATT.COM.UA, TATT.VOLYN@
GMAIL.COM, 0509242613, 0505158585, 
0679040066, 0739242613
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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. 0679383303Олександр

4.21. Вiкна, Дверi, Балкони. 
Продам 

ВИГОТОВЛЯЄМО З НАТУРАЛЬНОЇ ДЕ-
РЕВИНИ ДВЕРI, ВIКНА (ПIД СКЛОПА-
КЕТИ), БАЛКОННI РАМИ, ЛIЖКА, СТО-
ЛИ, СТIЛЬЦI ТА IН. ВУЛИКИ, РАМКИ 
ДЛЯ ПАСIКИ РIЗНИХ МОДИФIКАЦIЙ. 
0975249344, 0994665014

4.22. Столярнi вироби, 
пиломатерiали. Продам 

• Продам пиломатерiали: дошка пола 
суха строгана в шпунт. Дошка столяр-
на. Дошка обрiзна i необрiзна рiзних 
розмiрiв. Балки, крокви, монтажна рей-
ка, дошка обрешiтки, штахети, пiддони, 
дерев`янi вiдходи з пилорами з достав-
кою додому. 0673911769

4.25. Бурiння свердловин, 
колодязi. Послуги 

КОПАННЯ КОЛОДЯЗIВ МЕХАНIЧНИМ СПО-
СОБОМ ТА ВРУЧНУ. ЧИСТКА I ПОГЛИ-
БЛЕННЯ КРИНИЦЬ. ДОСТАВКА КРУГIВ 
0671977447

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 МА-
КУЛАТУРУ 0505580047, 0412447919

8.20. Стiл знахiдок. Загубив 

ВТРАЧЕНИЙ ВIЙСЬКОВИЙ КВИТОК, 
ВИДАНИЙ В/Ч А0281 НА IМ`Я ДАНИ-
ЛЮК СЕРГIЙ ЮРIЙОВИЧ, ВВАЖАТИ 
НЕДIЙСНИМ

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. 
К у п л ю  п и л о м ате р i а л и  с о с н о в i , 
обрiзнi та необрiзнi рiзних розмiрiв.  
0673911769
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ОВЕН
Якщо відчули, що між 

вами і вашою половин-
кою щось не так, пого-

воріть про це, але без емоцій. На 
вихідних влаштуйте побачення. 

ТЕЛЕЦЬ 
Вдалий період, щоб 

вирішити давні про-
блеми. Одинокі Тельці зможуть 
зустріти людину, з якою почнуть 
романтичні стосунки. 

БЛИЗНЮКИ 
Не думайте про про-

блеми у стосунках і не 
вигадуйте те, чого немає. 

Самотнім представникам знаку 
зорі радять відпочити з друзями. 

РАК
Не провокуйте кон-

флікти, а шукайте комп-
роміс. Приділіть час ко-

ханій людині, розкажіть про свої 
почуття – не буде зайвим. 

ЛЕВ 
Ваше особисте життя 

заграє новими барвами. 
Насолоджуйтеся своїм партне-
ром – це ще більше укріпить ваш 
союз. 

ДІВА
На вас чекає тиждень 

приємних несподіванок. 
Отримаєте багато уваги від парт-
нера. Самотніх Дів очікує цікаве 
знайомство. 

ТЕРЕЗИ 
У ваші стосунки може 

увірватися хтось з мину-
лого – будьте на сторожі. 

Не піддавайтеся на провокації – 
вірте коханій людині. 

СКОРПІОН
У вас буде повно сил 

для нових звершень, тож 
– вперед до нового. Поми-

ріться з другою половинкою – зараз 
вдалий час для цього. 

СТРІЛЕЦЬ 
Вам потрібно відпо-

чити у компанії друзів 
або однодумців. Партнер 

хоче вашої уваги – дайте її йому 
сповна. Уникайте конфліктів. 

КОЗЕРІГ
Можете гарно провес-

ти час в оточенні друзів. 
З особистим життям усе гаразд 
– відчуєте сповна, що вас дійсно 
люблять. 

ВОДОЛІЙ
Вас переповнює лю-

бов, якою ви з радістю 
поділитеся з усіма, хто вас 

оточує. Відверто поговоріть з парт-
нером – будете приємно вражені. 

РИБИ 
Цей тиждень подарує 

вам багато приємних і по-
зитивних моментів. При-

діліть якомога більше часу коханій 
людині, зізнайтеся у почуттях. 

Які туфлі купити 
цієї осені

Наближається осінь, а ра-
зом з нею і бажання носити 
елегантні брючні костюми, 
жіночні сукні й модний денім, 
обов’язково доповнюючи свої 
нові образи гарними туфлями. 
Цієї осені списки бажань мод-
ниць мають поповнитися що-
найменше кількома парами, 
що визначають осінній сезон. 
Серед них: туфлі з акцент-
ним носком, пари на високій 
платформі, родом з 1970-х, 
спокусливі слінгбеки, туфлі 
на стійких підборах, моделі з 
ремінцями біля щиколоток і 
лодочки в яскравих кольорах. 
Vogue.ua пропонує поглянути 
на наймодніші туфлі сезону 
осінь-зима 2021/2022.

Акцент на носок
Наймодніші туфлі цієї осені 

тепер мають контрастний носок. 
Ентоні Ваккарелла показав свої 
знакові човники-слінгбеки з мета-
левим носком, П’єрпаоло Пічоллі 
прикрасив елегантні туфлі вели-
кими шипами, що додали рокер-
ських ноток образам. Тим часом 
Алессандра Річ, осіння колекція 
якої особливо популярна серед 
знаменитостей цього сезону, по-
казала чорні гостроносі туфлі з 
блакитним носком.

Висока платформа
У сезоні осінь-зима 2021/2022 

взуття на високій платформі по-
вернулося на модні подіуми. Ди-
зайнери поринули в ностальгію 
й вирішили повернути колишню 
славу культовому взуттю 1970-х. 
У колекціях брендів з’явилися 
не тільки ботильйони, лофери й 
чоботи з важкою широкою плат-
формою, а й туфлі на масивних 
підборах з прихованою платфор-
мою. Донателла Версаче пред-
ставила у своїй осінній колекції 
ефектні атласні туфлі у всіляких 
відтінках – від класичного чорного 
до екстравагантної фуксії. Тим ча-
сом Алессандро Дель Аква зробив 
ставку на білосніжні пари.

Слінгбеки
Туфлі з відкритою п’ятою, які 

так любила носити свого часу 
принцеса Діана, як і раніше, 
актуальні цього сезону. Якщо ви 
ще не встигли придбати подібну 
модель, радимо звернути увагу на 
цей дизайн. З легкої руки модних 
дизайнерів туфлі-слінгбеки швид-
ко стануть вашим улюбленим 
взуттям у вересні. Придивіться 
до атласної моделі Lanvin, золо-
тої пари з фірмовим ліпленням 
Valentino або яскраво-червоних 
туфель Versace.

Ремінці на щиколотках
Туфлі з ремінцями біля щи-

колоток – не тільки елегантний 
варіант, а й зручне осіннє взуття. 
Завдяки ремінцям на щиколотках 
такі туфлі добре фіксують ногу 
і не спадають під час ходіння. 
Жіночні білі пари, які також зго-
дяться як весільне взуття, можна 
знайти в колекції LaQuan Smith, 
модель у стилі Мері Джейн по-
казали Giambattista Valli, а туфлі 
з квадратним носком продемон-
стрували на подіумі Rokh.

Стійкі підбори
Для повсякденних образів ра-

димо вибирати туфлі на стійких 
підборах, щоб комфортно й легко 
провести весь день на зустрічах 
або в офісі. Потрібно пам’ятати 
про те, що зручні й гарні туфлі 
впливають не тільки на ваш стиль, 
а й передусім відповідають за на-
стрій. Вам буде набагато простіше 
провести конференцію у взутті на 
стійких підборах Carolina Herrera, 
Tod's або Self-Portrait.

Яскраві лодочки
Якщо хочете придбати 

statement-аксесуар, який легко 
обіграє монохромний ансамбль і 
стане ефектною деталлю, то ради-
мо зробити ставку на яскраві туф-
лі. Надягаючи чорний костюм, 
спробуйте скомбінувати його з 
яскраво-рожевими туфлями Tom 
Ford. Подібний стилістичний 
прийом у складанні гардероба 
часто використовує модна ікона 
Вікторія Бекхем. Ефектні туфлі та-
кож можна побачити в колекціях 
Off-White (лодочки, прикрашені 
принтом tie-dye) або Dolce & 
Gabbana (туфлі у відтінках рід-
кого золота).

Джерело: Vogue.ua

Цікаві факти про взуття
• Першими, хто почав но-

сити взуття, були єгиптяни. І 
це була зовсім не тогочасна еліта 
– фараони, а звичайнісінькі селяни, 
які таким чином пересувалися, аби 
не провалюватися у пухкий грунт. 

• Стародавні римляни носили 
колір взуття відповідно до ста-
тевої ознаки: чоловіки – чорне, а 
жінки – біле. 

• У світі існують і найдорожчі 
туфлі. Одні з них – червоного ко-
льору, усипані 960-ма рубінами, 
мають високий каблук. Коштують 
вони 1,6 млн євро. Моделі зро-
блені відомим ювеліром Стюартом 
Вайуманом.

• У світі є багато музеїв 
взуття, але лише 4 з них можуть 
похвалитися колекціями, за допо-
могою яких можна простежити 
історію. 

• Взуття на підборах спочат-
ку було вигадане для чоловіків. 
Каблуки допомагали вершникам 
утримувати ногу у стремені. 

• Як свідчать деякі джерела, 
перше жіноче взуття на високих 
підборах вигадала Катерина Медічі 
у XVI столітті. Говорять, що таким 
чином вона хотіла приховати від 
чоловіка свій невисокий зріст. 

• Існує думка, що найкраще 
брендове взуття виробляють в 
Італії. Але світовим лідером з 
продажу є Франція.

• У 2002 році у Філліпінах 
створили гігантську пару чере-
виків. Довжина виробу склала 
5,5 м, ширина – 2,25 м, а висота 
– 1,85 м.

• Такому популярному взут-
тю, як сабо сучасні модники 
зобов̀ язані голландцям. Їхніми 

«предками» є дерев̀ яні череви-
ки, які носили тамтешні селяни. 
Найдавніші сабо були знайдені 
в Амстердамі. Знахідку датують 
1230 роком.

• Ви здивуєтеся, але кросів-
ки вигадали не для спорту. Це 
взуття спочатку призначалося для 
фіксації травмованої стопи. 
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ПIСЛЯ ПАДIННЯ
Жанр: драма, романтика

Як тільки закохана пара - Тес-

са Янг та Хардін Скотт приймають 

важливе рішення про їх складні 

стосунки - правда про їх сім’ї ста-

вить під сумнів все, що вони знали 

раніше про близьких та самих себе. 

Чи зможе їх пристрасний роман ви-

стояти перед таємницями минулого 

та невідомістю майбутнього.

ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ  
У КIНО
Жанр: мультфільм, анімація, коме-
дія, пригоди, сімейний

Цього разу Райдер та загін від-
важних щенят відправляються в 
Бухту Пригод, щоб завадити їхньо-
му головному противнику — гріз-
ному меру Гамдінґеру — наробити 
там безладу. Озброївшись новими 
та сучасними ґаджетами, герої 
вирушать у захопливу і яскраву 
мандрівку.

ТАЄМНИЦЯ ПАРКУ РОЗ-
ВАГ
Жанр: анімація, комедія, сімейний

Давні друзі ведмеді Брамбл і 
Бріар давно вже втомилися від 
невгамовного і надокучливого 
лісоруба Віка. Але цього разу не 
він стане головною бідою ведме-
дів. Неподалік їхнього рідного лісу 
відкривається величезний парк 
розваг. Будь хто з відвідувачів, 
вдягнувши на руку спеціальний 
браслет, може перетворитися на 
справжню тварину.

ШАН-ЧI ТА ЛЕГЕНДА 
ДЕСЯТИ КIЛЕЦЬ
Жанр: бойовик, фентезі

Минуле, яке, здавалось, за-
лишилось позаду, знову постає 
перед Шан-Чі, коли його втягують 
у мережу містичної організації під 
назвою «Десять Кілець». «Шан-Чі 
та легенда десяти кілець» – новий 
фільм від Marvel Studios з Сіму Лью 
у головній ролі. У фільмі також зня-
лись Тоні Люн як Венву, Аквафіна 
у ролі подруги Шан-Чі, Кеті, та Мі-
шель Єо у ролі Цзян Нан. 


