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Новини

Знову відбувся скид з міської
каналізації, але очільника водоканалу
звільняти не збираються
Руслан Мороз

Під час останньої,
одинадцятої, сесії
Житомирської міської
ради міський голова
відмовився звільнити
керівника «Житомирводоканалу» Андрія
Нікітіна, водночас в
річки Житомира знову
потрапили неочищені
каналізаційні стоки.
Так, telegram-канал Державної
екологічної інспекції 25 вересня
2021 року повідомив про новий
масовий замор риби у річці Тетерів у Житомирі. Ба більше,
ДЕІ Поліського округу виявила
загибель близько 500 особин

На Житомирщині
за тиждень виявлено
1524 нових випадки
захворювання на
COVID-19
З 22 по 28 вересня в
Україні було зафіксовано 46 151 новий випадок
COVID-19. Зокрема на
Житомирщині – 1524.
Зауважимо, що показник захворюваності по Україні та на
Житомирщині поступово зростає.
22 вересня показник захворівших на COVID-19 на Житомирщині становив 179 осіб. 23 вересня
цифра була більшою – 396 людей,
наступного дня було виявлено
223 захворівших на COVID-19. 25
вересня кількість захворівших становила 283 випадки, 26 вересня
хворих було 198 осіб. 27 вересня
виявили 165 випадків, 28 вересня
захворіло 80 осіб.
Нині на Житомирщині зареєстровано 1909 летальних випадків
від COVID-19.
Пам’ятайте, що послаблення карантину – не його скасування!

За порушення норм, спрямованих на запобігання пош и рен н ю COVID -19, встановлено адміністративну та
посилено кримінальну відповідальність!

Аби уникнути захворювання на коронавірусну інфекцію,
обов’язково вживайте
профілактичних заходів та дотримуйтеся
основних правил:
– ретельно мийте та
дезінфікуйте руки;
– носіть захисну маску у громадських
місцях;
– уникайте великого
скупчення людей та
дотримуйтеся соціальної дистанції.

риб. Орієнтовна сума збитків –
понад 500 тисяч гривень.
Водночас ДЕІ отримала пові домленн я про зупиненн я
перекачування нечистот з двох
каналізаційно-насосних станцій
КП «Житомирводоканал». Неочищені стічні води потрапили до
Кам’янки, яка впадає в Тетерів.
Інспекторами відібрані проби води у річках Путятинка,
Кам’янка, Тетерів, будуть проведені лабораторні дослідження
для встановлення концентрацій
забруднюючих речовин. Після
завершення експертизи та розрахунку збитків ДЕІ передасть
матеріали обстеження до правоохоронних органів, які мають
встановити, чи причетна діяльність КП «Житомирводоканал»
до замору риби.
Держекоінспекція також повідомляє, що наполягатиме на
перекваліфікуванні кримінального порушення, відкритого за

забруднення водних ресурсів КП
«Житомирводоканал». Зважаючи
на систематичність злочинів, відповідальність має передбачатись
частиною 2 ст. 242 Кримінального
кодексу.
Нагадаємо, що частина 2 ст.
242 Кримінального кодексу наголошує, що порушення правил
охорони вод (водних об'єктів),
якщо це спричинило забруднення
поверхневих чи підземних вод і
водоносних горизонтів, джерел
питних, лікувальних вод або зміну їхніх природних властивостей,
або виснаження водних джерел і
створило небезпеку для життя,
здоров'я людей чи для довкілля,
а також ті самі діяння, якщо вони
спричинили загибель або захворювання людей, масову загибель
об'єктів тваринного і рослинного
світу або інші тяжкі наслідки, – карається обмеженням волі на строк
до п'яти років або позбавленням
волі на той самий строк.

У пологових будинках
відновлять видачу
пакунків малюка
Анна Сергієнко

Для житомирських
матусь і татусів хороша
новина – найближчим
часом знову будуть видавати бебі-бокси.
Як повідомили в офіційному
представництві «Пакунка маляти», вже на цьому тижні пологові
будинки та центри соціального
захисту населення почнуть отримувати бебі-бокси.
Нагадаємо, що навесні цього
року пакунки малюка закінчилися, а нові не завозили через
невчасно проведений тендер.
Нарешті довготривалі тендерні
процедури із закупівлі закінчені.
Мінсоцполітики оголосило переможця, а перші пакунки вже
готові до відправки.
« Л о г і с т и чн и й ц е н т р п і д
зав’язку заповнений та готовий до
відвантаження перших подарунків
для новонароджених. Укладений

договір із виробником пакунків
малюка дозволяє закупити 53 000
бебі-боксів із загальною економією
63 млн грн для держави», – зазначають в офіційному представництві «Пакунка маляти».
Укладена тендерна рамкова
угода із постачальником боксів
є дійсною до кінця 2021 року. На

початку 2022 року Міністерство
соціальної політики має провести новий тендер.
Сподіваємося, що у Мінсоцполітики врахують попередні
помилки і проведуть вчасно усі
необхідні закупівлі, а новоспечені батьки зможуть отримувати
бебі-бокси на постійній основі.
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Заступником голови обласного
«УДАРу» став Iгор Гундич
Таке рішення підтримали члени обласного осередку партії
«УДАР Віталія Кличка»
на загальних зборах
23 вересня.
«Ми раді вітати Ігоря Гундича
у нашій команді. Такий досвідчений
політик, громадський діяч, голова Житомирської облдержадміністрації у 2016-2019 роках – ще
більше посилить позиції нашої партії», – підкреслив лідер Житомирської обласної організації
партії «УДАР» Олег Дзюбенко.
Зі свого боку Ігор Гундич,
д якуючи однопартійц ям за

висловлену довіру, наголосив:
«Наша партія не дасть забути
те, що відбулося на двох Майданах. Ми надто багато пережили
за роки незалежності, щоб сьогодні дати сплюндрувати державу
Україна».
Новообраний заступник закликав усіх небайдужих людей,
які є патріотами, долучатися до
команди «УДАРу» і разом будувати державу.
«Я вірю, що наша потужна
команда на чолі з лідером Віталієм Кличком та наш унікальний
досвід у громадській і політичній
діяльності з успіхом впорається
з усіма викликами. Вірю, що у
нас все вийде, Україна буде сильною. Слава Україні!» – такими

словами закінчив свій виступ
Ігор Гундич.
На завершення зборів Олег
Дзюбенко вручив партійні квитки новим членам партії. «Наш
лідер Віталій Кличко збирає навколо себе потужну команду,
гідну альтернативу теперішнім
політичним силам, на яку давно
чекали українці. Наша спільна
мета – сформувати сильну команду однодумців на Житомирщині», – зазначив лідер обласного
«УДАРу».
Нагадаємо, що Всеукраїнська політична партія «УДАР
Віталія Кличка» заснована у
2010 році. Лідером партії є Герой України, Київський міський
голова, голова Київської міської

На сесії міськради
підняли питання
звільнення директора
водоканалу Нікітіна

державної адміністрації Віталій
Кличко. Партія налічує тисячі
членів, сотні осередків та по-

тужне представництво у місцевих радах багатьох регіонів
України.

У Житомирі ліквідували два комунальні
підприємства

Іванна Барановська

На початку сесії міськради одна з депутаток
порушила проблему
про черговий випадок
скиду нечистот у річку
Тетерів.
Питання щодо екологічної
катастрофи за участю комунального підприємства «Житомирводоканал» досі залишається
відкритим. У сесійній залі планували заслухати інформацію
ві д керівництва водоканалу
щодо ситуації на підприємстві.
Також постало питання якості
води станом на теперішній час.
За відсутності керівника КП
«Житомирводоканал», який
перебуває на лікарняному, мер
міста Сергій Сухомлин оголосив
про перенесення даного питання на наступну сесію.
З боку громадськості було
вис ловлено обу ренн я щодо
перебування керівника «Житомирводоканалу» на даній посаді.
Люди переконані, що основною
причиною аварійних інцидентів
є безвідповідальність керівництва.

Юлія Мельничук

На сесії Житомирської міської ради були
винесені питання щодо
змін та доповнень у сфері охорони здоров’я.

За словами Сергія Сухомлина, підняття питання щодо
відправлення директора «Житомирводоканалу» у відставку
можливе лише після його виходу з лікарняного.
Нагадаємо, що з серпня місяця цього року на насосній станції водоканалу сталося декілька

аварійних ситуацій. Як наслідок,
неочищені стічні води з каналізаційної станції потрапили в
річку Тетерів. За повідомленням
Державної екологічної інспекції
Поліського округу, останній випадок скиду нечистот зафіксували 18 вересня.

З метою реалізації в місті
державної політики у сфері медицини було прийнято рішення
покращити Цільову програму
розвитку охорони здоров’я Житомирської територіальної громади
на 2021-2023 роки. Програма націлена на підвищення якості та
доступності надання медичних
послуг для мешканців громади.
У межах питань, що стосуються сфери здоров’я, було вирішено
ліквідувати комунальне підприємство «Профілактика», що надавало
платні медичні послуги. Нагадаємо, даний проєкт рішення було

оприлюднено на сайті міськради
ще 15 червня 2021 року.
Ще одне підприємство, яке
було ліквідовано рішенням сесії
міськради від 23 вересня 2021
року, – КП «Здоров’я». Підрозділ
займався видачою медичних довідок щодо придатності керування
транспортом, отримання дозволу
на об’єкти дозвільної системи, а
також наданням платних послуг у
сфері медичної практики. Даний
проєкт рішення було опубліковано на офіційному сайті 17 серпня
поточного року.
На сесії було зазначено, що КП
«Фармація» Житомирської міської
ради зазнає змін у статуті, що стосуються покращення доступності
медичних послуг для населення.
На сьогодні підприємство займається вдосконаленням лікарського
забезпечення, установ охорони
здоров’я та інших закладів, а також розвитком та поліпшенням
комунальної аптечної служби
міста Житомира.
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Актуально

Важливо про субсидії:
актуальна інформація для житомирян
У Мінсоцполітики
наголосили, що житлова субсидія розраховується окремо на
опалювальний і неопалювальний сезони.

У разі призначення житлової
субсидії на наступний період 20212022 рр. повторно звертатись за
призначенням житлової субсидії
у жовтні 2021 року не потрібно.
Її розрахунок буде проведено
органами соціального захисту
населення самостійно (без звернення громадян). Мінсоцполітики
підготувало роз'яснення, за який
період враховуються доходи при
розрахунку розміру житлової субсидії та як розраховується розмір
житлової субсидії.
Доходи враховуються:
• за III-IV квартали попереднього календарного року – у
разі, коли житлова субсидія

призначається з початку неопалювального сезону;
• за I-II квартали поточного
календарного року – у разі, коли
житлова субсидія призначається
з початку опалювального сезону;
• за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням
житлової субсидії, – у разі, коли
житлова субсидія призначається не з початку опалювального
(неопалювального) сезону.
У разі призначення житлової
субсидії з початку опалювального сезону доходи у вигляді
пенсії враховуються в розмірі
нарахованої пенсії за серпень поточного року, а в разі призначення житлової субсидії з початку
неопалювального сезону доходи
у вигляді пенсії враховуються
в розмірі нарахованої пенсії за
березень поточного року. У разі
призначення житлової субсидії не з початку опалювального
(неопалювального) сезону враховується розмір нарахованої
пенсії за місяць, що передує місяцю, попередньому до місяця,
з якого призначається житлова
субсидія.

Розрахунок розміру
житлової субсидії
Розмір субсидії розраховується як різниця між вартістю житлово-комунальних
послуг в межах соціальних
норм і нормативів та обсягом
обов’язкового платежу.
Субсидія = плата за ЖКП
в межах норм і нормативів
– обов’язковий платіж.
Знаючи дохід сім’ї, а також
членів сім’ї і осіб зі складу
домогосподарства, можна
самостійно розрахувати розмір обов’язкового платежу і
орієнтовний розмір субсидії.
Постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014
№ 409 установлено соціальну
норму житла та соціальні нормативи, у межах яких держава
надає громадянам субсидії на
оплату житлово-комунальних
послуг. Згідно з постановою
Кабінету Міністрів України
від 27.07.1998 № 1156, розмір
обов’язкового відсотка платежу
за житлово-комунальні послуги визначається для кожного
домогосподарства індивідуально за єдиною формулою і залежить виключно від розміру
середньомісячного сукупного
доходу домогосподарства на
одну особу.

Посвідчення водія: які нові позначення
вноситимуть і що зміниться при складанні іспитів
Невдовзі набере чинності
постанова Кабінету Міністрів
України від 22 вересня 2021
року № 1007. Нею запроваджується низка нововведень
у частині видачі посвідчення
водія та допуску громадян до
керування транспортними
засобами.
У посвідченнях водія буде зазначатися
відмітка про складання практичного іспиту
на транспортному засобі з автоматичною
коробкою передач.
«Поки що подібних відміток не вноситься, але після набуття чинності постанови
у графі 12 посвідчення будуть вносити відмітку у вигляді коду «78». За наявності такої
відмітки водії зможуть керувати авто лише
з автоматичною коробкою передач, а за її
відсутності – з будь-якою. Зміни не стосуються тих водіїв, хто отримав посвідчення
раніше», – пояснює заступник начальника
РСЦ ГСЦ МВС в Житомирській області
Володимир Гриб.
Також збільшили термін дії результату
успішно складеного теоретичного іспиту у
сервісному центрі МВС – результат діятиме
не 3 місяці, а 2 роки, як і свідоцтво про закінчення навчального закладу з підготовки
водіїв транспортних засобів.
«Це нововведення збільшує термін для

складання практичного іспиту, який відбувається після теоретичного. Таким чином,
громадяни можуть не хвилюватися, що
строк дії тестів спливає, а скласти водіння
в сервісному центрі МВС не встигають. Але
потрібно враховувати, що термін чинності
результату теоретичного іспиту діятиме не
довше, ніж термін дії свідоцтва про закінчення автошколи», – зазначає Володимир Гриб.
Спрощено процедуру відкриття деяких категорій: водіям більше не потрібно

надавати документи, що підтверджують
навички керування при відкритті нижчої
категорії або категорії з причепом (ВЕ, В1Е,
СЕ, С1Е, DE, D1E).
За словами заступника начальника РСЦ
ГСЦ МВС в Житомирській області, зміни
також торкнуться інформації щодо обмежень у керуванні транспортним засобом.
Невдовзі інформація відображатиметься у
вигляді кодів, як у країнах ЄС, а не піктограм, як раніше.

Зокрема, відображатимуться у
вигляді кодів:
• медичні причини обмежень (окуляри,
слухові апарати, протези кінцівок тощо);
• пристосування транспортного засобу
(модифікована трансмісія, пристосована
педаль зчеплення, модифіковані гальмівні
системи тощо);
• керування транспортним засобом лише
в денні години, лише без пасажирів, в
межах міста/регіону тощо.
Та ко ж о п т и м і з о в а н о п р о ц е с
прийняття іспитів:
• у разі одночасного відкриття двох
категорій іспити (іспит) складаються за
вищою з них (крім категорій B1, B, BE).
Зокрема, при відкритті категорій С та
С1 теоретичний та практичний іспити
складаються лише за категорією С;
• при поверненні посвідчення водія після
позбавлення права керування, у разі
наявності в ньому декількох відкритих
категорій, теоретичний та практичний
іспити також складаються за вищою
категорією.
Усі нововведення будуть запроваджені
відразу після оприлюднення зазначеної
постанови Кабінету Міністрів України, крім
нововведення, що стосується зазначення
відмітки про автоматичну коробку передач
у посвідченні водія, яке буде реалізовано
впродовж трьох місяців.
Отримати додаткову інформацію
та консультацію можна за номером
(044) 290 19 88 або у повідомленнях на
офіційній фейсбук-сторінці ГСЦ МВС.
РСЦ ГСЦ МВС в Житомирській області
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Гроші

Середа, 29 вересня 2021

Шокуючі реалії цін житомирського ринку
Іванна Барановська

Вже закінчується
вересень, але житомиряни ще не зробили
достатньо запасів на
зиму. Ми відправились
на базар, щоб з’ясувати,
наскільки заготівля
продуктів вдарить по
гаманцю.

Соняшникова олія

За офіційними даними Держстату, ціни на соняшникову
олію і цукор в Україні у червні
цього року порівняно з червнем 2020 року підвищилися на
80,3% і 70,1% відповідно. Експерти прогнозують, що за кілька
місяців вартість соняшникової
олії може значно збільшитися,
за деяких обставин навіть до 100
грн за літр.
Через те, що Україна є одним
із найбільших світових експортерів соняшникової олії, рівень світових цін має вплив на формування
цін всередині країни. Як наслідок,
підвищення вартості на олію і на
ринках Житомира. Поштовхом
до зростання цін став торішній
неврожай соняшникової культури
через несприятливі погодні умови.
Сьогодні на ринку можна купити 0,85 л олії за ціну в межах 5060 грн, 2-2,5 л коштують 85-90 грн.
В супермаркетах ціни за 0,85-0,87
л рафінованої олії становлять 57-63
грн. На базарі за літр від 65 грн.
Як бачимо, на ринку олію
купляти все ж трохи дешевше.
Втім, зважаючи на те, що олією ми
користуємось круглий рік і вона
– досить популярний продукт серед українців, то, наприклад, для
середньостатистичного пенсіонера
з розміром пенсії 2000-3000 така
ціна буде відносно великою.

Довженка мішками продають
по 6,50 грн за кілограм. Отже,
мішок коштуватиме 120-130 грн.
На розкладках картопля – 1013 грн/кілограм. Закупівлі картоплі у фермерів по районах – 3-4
грн/кілограм.
На базарі вартість кілограму картоплі становить в середньому 8 грн. У супермаркетах
можна знайти по 6–7 грн. Однак
навіть різниця в 1 гривню здатна зекономити частину ваших
грошей.
Овочівники прогнозують
підвищення ціни на картоплю.
Через погодні умови (тривала
спека влітку) врожайність культури нижча, ніж торік.

Картопля

Овочі, зелень

На початку вересня картоплю продавали у межах 5 грн
за кілограм. Зараз картоплю на

Сіль, цукор

У супермаркетах ціна за кілограм цукру вже становить до
34 грн. Нагадаємо, що на початку вересня цукор у магазинах
можна було придбати за ціною
26-29 грн. Всього за місяць ціна
на цей продукт зросла в середньому на 6 грн. На базарі цукор
можна знайти за ціною 22-25
грн за кілограм, якщо добре
пошукати.
Сіль у супермаркетах коштує
6,50-9 грн за кілограм. На ринку
ціна вже становить близько 10
грн.
У 2021 році врожайність овочів зменшилася за 20% порівняно
з 2020 роком.

Нині кілограм тепличних
огірків на базарі коштує близько
25 гривень, домашні – до 30 гривень. У супермаркетах тепличні
огірки можна придбати за 19 грн
за кілограм.
Ціна помідорів на ринку балансує від 18 до 25 грн за кілограм, а на початку місяця їх ще
можна було придбати по 15 грн. У
магазинах вартість помідорів, на
відміну від огірків, навпаки, йде
з націнкою. Кілограм тепличних
помідорів коштує до 35 грн.
Що стосується популярного у
вересні продукту – болгарського
перцю, то його ціна на базарі
досить різноманітна залежно
від сорту. Загалом болгарський
перчик можна придбати за ціною
від 20 до 35 гривень. А ось в супермаркетах вартість доходить до 47
грн за кілограм.
Цибуля на ринку коштує 12-14
грн, в супермаркетах можна знайти по 9 грн за кілограм. Вартість
капусти на ринку доходить до 8
грн, в магазинах кілограм молодої
капусти коштує 18-20 грн. Ціна на
моркву на базарі в межах 12 грн.
В одному із супермаркетів цей
овоч можна було купити за 8 грн
до 29 вересня, оскільки продукт
був акційним. Рекомендуємо вам
слідкувати за акціями в магазинах, адже це гарна нагода купити
продукти оптом. Вони не відрізняються якістю, але ціна нижча.
Експерт и п рог нозу ют ь
п і дви щен н я ц і н н а овоч і
ближче до зими.

Зелень на ринку зараз
можна купити за ціною
10-15 грн. Кріп, петрушка
– 10 грн, зелена цибуля,
кінза – 15 грн. Ціна йде
за пучок 100 г.

Яйця

Ціна курячих яєць на базарі
та в супермаркетах відносно однакова, тримається близько 30
грн за десяток.
Український клуб аграрного
бізнесу у серпні висловив припущення про підвищення цін
на цей продукт у вересні до 40
грн. В деяких точках ми це явище
можемо вже спостерігати.
Причиною подорожчання
яєць є зниження їхнього експорту. На це впливає зростання цін
зернових культур. Як наслідок
– зменшення кількості птиці,
відповідно, і яєць.

Мед

Мед – корисний та актуальний
восени продукт, який особливо набирає популярності у період застуд.
Але наскільки він є доступним?
Баночка ємкістю 0,5 л коштує
65 грн на базарі. Загалом на ринку
можна знайти липовий, майський
мед, а також різнотрав’я. Ці види
меду користуються найбільшою
популярністю серед покупців. Баночки по 250 г коштують 32-35 грн.
Як бачимо, ціни на базарі та в
магазинах інколи суттєво відрізняються. Трапляються продукти,
які дешевше буде закупити у супермаркетах, і так само з точністю
навпаки: деякі продукти краще
купляти на ринку. Слідкуйте за
цінами, акціями та своїм бюджетом, який після банального походу
за продуктами може скоротитись
удвічі, а то й утричі.

«Житомиртеплокомуненерго» заявило про намір підвищити
тарифи на тепло: для населення – на 6%, для організацій – на 103%
У Житомирі мають намір
переглянути тарифи на тепло.
Оголошення про намір перегляду розміру тарифів на теплову енергію та послугу з постачання теплової енергії для
всіх груп споживачів розмістило на своєму
офіційному сайті КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради.
Як зазначено в оголошенні, у діючих
на сьогодні тарифах, затверджених 1 січня
2021 року рішенням виконкому, враховувалась ціна на природний газ для населення в
розмірі 7505 грн/тис. куб. м, для бюджетних

та релігійних організацій – 7907,26 грн/
тис. куб. м.

У нових тарифах закладається така
ціна на газ: для населення – 7999,91 грн/
тис. куб. м (+ 6%), для бюджетних та
релігійних організацій – 16066,77 грн/
тис. куб. м (+103%).
Оскільки питома вага природного газу
в собівартості складає 65%, то це є одним
з основних факторів збільшення тарифів
для всіх споживачів, – роз'яснюється в документі.
Нагадаємо, що під час брифінгу 17
вересня перша заступниця голови Житомирської облдержадміністрації Наталія
Остапченко заявила, що на Житомирщині

тарифи на тепло підвищуватися не будуть.
Вона наголосила, що Президент та
уряд спільно з місцевими органами влади
роблять усе необхідне, щоб не допустити значного збільшення вартості газу та
опалення.
«Зараз формування тарифу на тепло
залежить від ефективної взаємодії держави та місцевої влади. Більшість місцевих
очільників проявляють конструктивну позицію і разом з представниками центральної
влади працюють над тим, щоб всі громади
нормально пройшли опалювальний сезон»,
– сказала Наталія Остапченко.
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На сторожі безпеки
• СБУ заблокувала загальнонаціональний канал реалізації
контрафактних цигарок
Служба безпеки України
заблокувала канал масштабної
реалізації контрафактних тютюнових виробів. Нелегальний
бізнес приносив його власникам мільйонні прибутки, а підробна продукція постачалася
у більшість регіонів України.
У межах кримінального
провадження, розпочатого за
ч.1 ст.199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в
Україну з метою збуту або збут
підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів
державної лотереї) Кримінального кодексу України, тривають
слідчі дії.

• СБУ відпрацювала тактику
нейтралізації терористичної
групи на об’єкті критичної
інфраструктури у Житомирі
СБУ провела термінові
тактико-спеціальні навчання
на об’єкті підвищеної небезпеки у Житомирі. Тренування
відбулися у максимально наближених до реальних умовах.
За легендою відпрацювань,
група умовних терористів
захопила одне із приміщень
держпідприємства «Комбінат
«Рекорд», забарикадувавшись
у ньому разом із заручниками.
Зловмисники висунули до керівництва області низку вимог
як політичного, так і економічного характеру. За задумом
«терористів», під їхнім тиском
представники топ-політикуму
країни мали прийняти низку
політичних рішень під час спеціально організованого прямого ефіру.
У результаті успішно проведеної спецоперації правоохоронці знешкодили «терористів»
і звільнили «заручників».

• Офіцер Служби безпеки
України з Житомирщини став
срібним фіналістом Кубку
світу з кікбоксингу WAKO
16-19 вересня 2021 року у
Будапешті (Угорщина) відбувся
26-ий Кубок світу з кікбоксингу
WAKO за участю більше трьох
тисяч спортсменів із 45 країн
світу.
До складу національної
зб і рної команди України
увійшов і офіцер Управління
СБ України в Житомирській
області Володимир Демчук.
Провівши три складних поєдинки, у напруженій боротьбі
Володимир виборов срібну нагороду, поступившись у фіналі
супернику з Угорщини. На черзі
у спортсмена – участь у чемпіонаті світу з кікбоксингу WAKO
у жовтні ц. р. в Італії.

СЛУЖБА
БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ
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Голос народу

Льодова арена, посотаний прапор,
ризик «червоної» зони – що обговорювали
житомиряни у Facebook за тиждень
Анна Сергієнко

Не минув і місяць, а
найбільший прапор на
Соборному вже рветься,
у Житомирі хочуть побудувати льодову арену
за 150 млн грн, Житомирщина може опинитися у «червоній» зоні.
Такі теми найактивніше обговорювали жителі нашого міста у соцмережі Facebook минулого тижня.

Найбільший прапор області
почав рватися
Лише місяць найбільший стяг
у Житомирі пробув у гарному стані. Офіційно його підняли 23 серпня, а вже 22 вересня у соцмережі
пильні житомиряни розмістили
фото і відео з інформацією, що
прапор почав сотатися.
У міськраді кажуть, що сам
прапор коштував 30 тисяч гривень
і його будуть замінювати приблизно раз у два місяці або ж у разі
необхідності.
Начальник управління капітального будівництва В’ячеслав
Глазунов зазначив, що стяг передали на баланс КП «Зеленбуд».
Посадовець додав, що зараз висить
«літній» варіант прапору, а ще є
«зимовий», зроблений з цупкішого матеріалу.
Житомиряни, звісно ж, не пройшли повз цю новину і активно
її коментують, обурюючись таким використанням бюджетних
коштів.
Елена Кондратькова цікавиться: «Яка ж вартість одного метра
тканини? Ще й такої, що треба
міняти щомісяця? 30 000 грн на
скільки ділити? Довжина прапора
– гугл був в поміч – 14 м». А потім
додає: «357 грн за метр. 14 м*6 полотен. Не занадто велика ціна. Але

тут виплачено за роботу. Якщо
робота оцінена високо, а тканина
по 50, як приклад... Що маємо, те
маємо».
«Місто мільйонерів. Може, за
ці кошти краще нові водопровідні
труби класти?», – запитує Елена
Кондратькова.
«Можна порахувати: якщо розмір прапора 14 м* 9 м (6 полос по
1.5 м), нам знадобиться два кольори
по 42 м (в одному рулоні зазвичай
50 м ). Плюс рахуємо по 4 бобіни
двох кольорів нитки (для оверлока
ставлять 4 бобіни).
8*30 грн=240 грн на нитки.
Тканина габа рдин в ма га зині
тканин вроздріб 60 грн, оптом

ще дешевше, якщо шовк, то так
само приблизно за метр 70 грн,
підкладочна кольорова тканина
буде 50-60 грн. Максимально –
це дві бухти, за тканину буде
6000 + 240 нитки, і навіть якщо
супермегакрута швачка за день
роботи візьме ще 4 тисячі, то в 10
тисяч можна вписатись. Питання, куди ще 20 тис. піде? Може,
на викройку, технічну документацію, спуск і підйом прапора, а
можливо, прапор шив сам Андре
Тан?» – іронізує Елена Олефир.
Руслан Хробуст вважає, що
прапор почав рватися через
низьку якість тканини: «Була б
наша тканина, то не порвався би,
де фабрики наші українські, а то
китайпотреб купили, грошики
відмили, та й герої…».
«Пропоную жовто-блакитний
флюгер!» – пише Сергій Шевчук.

Льодова арена у Житомирі
Під час сесії міської ради 23
вересня стало відомо, що у Житомирі планують побудувати
льодову арену за адресою: вул.
Чуднівська, 101А. 500 тис. грн на
виготовлення проєктно-кошторисної документації вже виділили з
міського бюджету. Загалом льодова арена обійдеться приблизно у
150 млн грн.

Міський голова Сухомлин
зазначив, що з метою розвитку
хокею у громаді Житомирська
міська рада планує долучитися
до Програми розвитку хокейної інфраструктури України в
межах проєкту «Велике будівництво».
Містяни не в захваті від таких планів міської влади, кажуть, що є значно важливіші
проблеми.
«100% ще одне приватне котеджне містечко з назвою "Льодовий палац"», – жартує Володимир
Фролов.
«Палац спорту вже побудували,
заплативши гроші за проєкт. Палацу немає. Та ж сама перевірена
схема тут», – коментує користувач з ніком Ольгерт Панов.
«Школи нехай побудують.
На Крошні 16 і 28 школи забиті.
Мікрорайони будують, а школи і
садочки в прольоті. Школи не принесуть фінансовий профіт, але вони
принесуть хоч якесь майбутнє нашим дітям», – пропонує Нікіта
Шевченко.
«У місті вже були льодові
катки. Сенс ще? Згодна з іншими
коментами – краще школи, тротуари (і не тільки на центральних
вулицях), лікарні оснащити тощо.
Є чим зайнятися у місті», – пише
Ната Каро.
«Комусь ще земельки муніципальної не вистачило. Тільки тепер
під соусом будівництва катка», –
вважає Татьяна Внукова.

Житомирщину можуть
перевести з «жовтого»
відразу на «червоний»
рівень епіднебезпеки
Експерти говорять про новий
спалах коронавірусної інфекції в
Україні. Чернівецьку область найближчим часом можуть перевести
у «червону» зону. Житомирська,
Харківська і Луганська області та
захід України – у зоні ризику.
Приріст добових госпіталізацій
становить 1 500 в середньому за добу.
Водночас розрив між госпіталізаціями і виписками збільшився на 60%.
«Почалося!» – зауважує Катерина Лаговська. На що Санёк Горобец
відповідає: «Не почалося, а продовження триває».
«У транспорті все літо ніхто
масок не вимагав», – коментує Людмила Андріанова.
«А грип куди подівся? Як на мене,
просто сезонне загострення ГРВІ.
Опалення краще увімкніть людям
замість того, щоб заганяти людей
на безтолкову вакцинацію», – переконаний Владимир Целованский.
«Коли дозволили хасидам приїхати в такій кількості, коли в них
в країні був пік, тоді ніхто не думав
про людей», – пише Валентина Харанжевская.
«Дістали вже», – обурюється
Людмила Ковтонюк.
«Ну да, деруни відгуляли – можна
відразу вже в "червону"», – зауважує
Оленка Яценко.
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Акцент тижня

У Житомирі тестують обладнання нової ТЕЦ
і намагаються побудувати ще одну,
але без документів
строків дії договорів та у зв’язку зі зміною
споживчих цін. Це не перешкодило провести черговий тендер та у травні 2021 року
укласти угоду із ТОВ «СпецтермомонтажЕнерго» на 14,6 млн грн. Саме ці роботи
мають бути виконані до 1 жовтня 2021 року.

Руслан Мороз

У Житомирі тестують
обладнання нової ТЕЦ, але
питань до будівлі більше, ніж
відповідей на них.

Порівняння тендерної документації
– приховані подвійні платежі

На житомирській теплоелектростанції поблизу проспекту Миру, де
проводять реконструкцію, працівники
«Житомиртеплокомуненерго» почали
тестувати обладнання. Станцію, котра
працюватиме на подрібненій деревині,
планують запустити в роботу у грудні
2021 року. Про це журналістам розповів
технічний директор «Житомиртеплокомуненерго» Петро Сергійчук.
За його словами, станом на 20 вересня
працівники змонтували 100% обладнання
і займаються підключенням станції.

Зі слів директора «Житомиртеплокомуненерго» Дмитра Рогожина, будували
станцію з 2019 року, загальна вартість робіт
– 300 мільйонів гривень. Це гроші, отримані за швейцарським проєктом SEKO та
з міського бюджету.
«Вона буде опалюватися щепою будь-якого
виду, бо ми маємо пічку, яка може спалювати
деревину вологістю до 50-55%, тобто ми не
маємо жодних обмежень. Така станція важлива не лише для Житомира, а й для України.
Це приклад заміщення дорогого газу і використання палива не лише для тепла, а й для
електроенергії на власні потреби і потреби
міста», – сказав Дмитро Рогожин.

Тендер за тендером, або коли що
будувалося
Запуск станції планують на грудень 2021
року. Інформацію про черговий тендер, а
саме про реконструкцію районної котельні
РК-10 за адресою: м. Житомир, пров. 1-й Винокурний, 36-а за допомогою встановлення
термодинамічної установки органічного циклу Ренкіна (паливо – тріска деревини), ми
знаходимо на сайті Prozorro.gov.ua. Також
там зазначено, що строк поставки товарів,
виконання робіт чи надання послуг– 31
жовтня 2021 року.
За словами фахівців, що встановлюють
вказане обладнання, термодинамічна установка органічного циклу Ренкіна комбіновано вироблятиме тепло та електроенергію. Її
потужність – 1,2 МВт електричної та 7,1 МВт
теплової енергії. ТЕЦ зможе забезпечити
теплом 60 тис. кв. м площі. До того ж уста-

новка цілодобового циклу дасть можливість
будинкам на вулицях Малікова, Вільський
Шлях та проспекті Миру отримувати гарячу воду цілодобово.
Взагалі зазначалося, що концепція нової
ТЕЦ – «зелені» технології, зменшення викидів CO2 (викиди зменшаться до 12 650 тонн
на рік), енергозаощадження (зменшення
споживання електроенергії до 8050 МВт/год
на рік). Місто також зменшить споживання
природного газу до 6 326 854 нм3 на рік.
У КП зазначають, що отримали позитивний висновок від екологічної інспекції щодо
впливу на довкілля. Житомиряни та працівники ТЕЦ зможуть в режимі реального
часу спостерігати за кількістю атмосферних
викидів: на території станції обладнають
монітор для погодинної візуалізації викидів
в атмосферу.
На сайті міської ради також стверджується, що КП зможе отримати додатковий
дохід та стримати ріст тарифів, бо місто
меншою мірою залежатиме від зростання
цін на енергоносії. Нагадуємо, що об’єкт
зводився за кошти уряду Швейцарської
Конфедерації у співфінансуванні з місцевим
бюджетом. Вартість – близько 300 млн грн,
з яких майже 100 млн – бюджет громади.

Перші несподіванки

Але 1 вересня 2021 року комунальне
підприємство «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради оголосило
тендер з підвищення ступеню автоматизації
та заміни окремих одиниць технологічного
обладнання існуючої газової котельні РК-10.
Очікувана вартість закупівлі – 36,3 млн грн.
Саме про це міститься інформація на вже
згаданому сайті Prozorro.
За умовами тендерної документації,
виконати роботи за адресою: провулок
1-й Винокурний, 36-а підрядник має до 1
жовтня 2022 року. Джерело фінансування
– місцевий бюджет.
І знову у технічних умовах зазначається,
що цей проєкт розроблений з метою підвищення ступеню автоматизації та заміни

окремих одиниць технологічного обладнання існуючої газової котельні та підключення
нової ТЕЦ з органічним циклом Ренкіна, що
генеруватиме додаткову теплову потужність
у розмірі близько 5,3 МВт з температурним
графіком взимку 90/70°С та влітку 65/35°С.
Досліджуючи документи тендера, ми
можемо переконатися у тих же самих вимогах, що й у попередній тендерній документації. Крім того, вказано, що підрядник
має зробити повний комплекс робіт з реконструкції автоматизації та здійснити певні
заходи щодо організації теплопостачання.
Це дуже дивно, але це вже третя закупівля
з реконструкції котельні РК-10. Комунальне
підприємство «Житомиртеплокомуненерго» у травні 2020 року провело тендер на реконструкцію районної котельні РК-10 через
встановлення термодинамічної установки
органічного циклу Ренкіна (паливо – тріска
деревини). Перемогу у тендері отримало
ТОВ «Спецтермомонтаж-Енерго». У червні
2020 року замовник та підрядник уклали
угоду на 51,3 млн грн. Нагадуємо, що роботи мають бути виконані до 31 жовтня
поточного року.
Також на сайті Prozorro можна ознайомитися із зауваженнями аудиторів щодо
проведення тендера та про виявлені порушення. Управління Північного офісу
Держаудитслужби в Житомирській області
наказом від 10.06.2020 року № 39 оголосив
про початок моніторингу закупівель. У висновку про результати моніторингу
закупівлі від 19 червня 2020 року зазначені виявлені порушення: тендерна документація складена не у відповідності
до вимог закону; порушення законодавства в частині складання форм документів у сфері публічних закупівель;
невідхилення тендерних пропозицій,
які підлягали відхиленню відповідно
до закону; порушення законодавства
в частині невідміни замовником закупівлі.
Крім того, на тому ресурсі оприлюднено
кілька додаткових угод щодо продовження

Досліджуючи тендерну документацію
та ретельно вивчаючи технічні завдання, ми
можемо переконатися в тому, що, незважаючи на те, що на погоджувальних нарадах
напередодні сесії обговорювали питання
встановлення додаткового обладнання, у
технічних документах майже все, що потрібно виконати за умовами тендеру, – це
встановити додаткові насоси та прокласти
трубі для теплоносіїв. Отже, грубо кажучи, за кошти бюджету міста прокладають
тепломережі, які потім будуть передані на
баланс КП «Житомиртеплокомуненерго» і
по яких потім за кошти містян будуть подавати тепло до їхніх осель. У цьому місці
не зовсім зрозуміло, чому житомиряни за
інвестиційними умовами повинні сплачувати за постачання вдвічі або навіть втричі
більше.
Щодо специфікації, то ми в технічних
умовах бачимо у всіх тендерах аналогічні
роботи. Пояснити це при особистому спілкуванні спеціалісти не змогли. Тож логічно
зробити припущення, що ми також платимо кілька разів за одні й ті ж роботи.

Цікаве обговорення напередодні
сесії міськради
Ми вже згадували, що дуже цікаві процеси відбувалися у міськраді перед сесією.
Склалося враження, що така активна і потужна медіапідтримка була необхідна, щоб
врешті-решт заплутати і депутатів, і всіх
житомирян. А тоді на сесії можна буде прийняти будь-яке потрібне рішення. Але на
погоджувальних нарадах та на депутатських
комісіях напередодні одинадцятої сесії
Житомирської міської ради були озвучені
трохи інші деталі.
Насамперед усі роботи в місті повинні
виконуватися за нормами законодавства
– спочатку публікуйте проєкт. Це наші податки, наше місто, наше здоров'я.
А зараз постає не тільки питання, чому
саме за аналогічні роботи було сплачено з
міського бюджету кілька разів. Напевно,
ніхто не звернув уваги на те, що вартість
кубічного метра деревини суттєво збільшилася. Вся «зелена» енергетика Європи
стогне від подорожчання. В Україні за кубічний метр дров доводиться платити від
2,5 тис грн.
І головне питання: яка доцільність була
витратити на звичайнісінький ремонт котельні під виглядом реконструкції майже
100 мільйонів з міського бюджету, якщо
собівартість тепла на деревині буде більша
за собівартість на природному газу майже
втричі? І в яку суму тоді обійдеться платіжка за обігрів власних осель житомирян
після такого «покращення»?
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На варті закону
• У Житомирі судитимуть
депутата, який забруднив побутовими відходами землю
та вирубав дерева, завдавши
довкіллю шкоди на 50,7 млн
грн
Житомирською окружною
прокуратурою скеровано до
суду обвинувальний акт стосовно депутата Житомирської
районної ради за обвинуваченням у забрудненні земель
речовинами та відходами, що
створило небезпеку для довкілля
та спричинило тяжкі наслідки,
а також у незаконній порубці
дерев у захисних насадженнях,
що заподіяло істотну шкоду (ч. 2
ст. 239, ч. 1 ст. 246 КК України).
• Викрито раніше судиму
жительку Житомирщини на
зверненні до кримінального
авторитета за вчинення ним
злочинного впливу щодо особи
Житомирською обласною
прокуратурою здійснюється
процесуальне керівництво у
кримінальному провадженні за
підозрою у вимаганні грошових
коштів, поєднаного із погрозами
застосування фізичного насильства та знищення майна, а також
умисного поширення злочинного
впливу у суспільстві.
• До 9 років позбавлення
волі засудили члена організованої групи, який поштою
збував наркотичні засоби та
психотропні речовини
Житомирською обласною
прокуратурою забезпечено
підтримання публічного обвинувачення у кримінальному
провадженні за фактом систематичного збуту наркотиків
організованою групою.
• Працівника виправної
колонії обвинувачують у постачанні метадону ув’язненим
– прокуратура Житомирщини
скерувала справу до суду
Житомирською обласною
прокуратурою 21.09.2021 скеровано до суду обвинувальний
акт за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту
наркотичних засобів у місця позбавлення волі (ч. 2 ст. 307 КК
України).
• На Житомирщині особі
повідомлено про підозру за
порушення вимог земельного
та природоохоронного законодавства
Бердичівською окружною
прокуратурою здійснюється
процесуальне керівництво досудовим розс лідуванням у
кримінальному провадженні за
фактом незаконного заволодіння
ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель та порушення встановлених правил
використання надр.
• Заволодів понад 580
тис. грн під час спорудження
хірургічного корпусу лікарні
у Новограді-Волинському –
прокуратура скерувала справу
до суду

ПРОКУРАТУРА
УКРАЇНИ
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У фокусі

Космічний напівмарафон:
як усе відбувалося
Іванна Барановська

Остання неділя
вересня для багатьох
марафонців та аматорів
стала днем, коли можна
випробувати себе на витривалість. Ще на етапі
реєстрації кожен обрав
для себе ціль – дистанцію у 21,1 чи 5 км.
Для того, щоб подолати навіть
найкоротшу відстань, потрібна
попередня фізична підготовка.
Зазвичай це довгий і виснажливий
процес, який потребує вдосталь
часу, сил та мотивації не кинути усе на половині пройденого
шляху.
Тож виникає питання: чому
ж, попри усі складнощі, люди займаються бігом та беруть участь
у марафонах?
Передусім біг певним чином
нагадує медитацію, особливо на
довгих дистанціях. Це час, який
ти проводиш наодинці зі своїми
думками.
По-друге, біг – це про боротьбу
із самим собою. Складно займатися за будь-якої погоди, незалежно
від часу доби, якщо немає цілей
та мотивації. Перебороти лінь,
підвестися з ліжка, відправитися
на пробіжку – лише початок довгого шляху.
Участь у напівмарафоні дозволить вам дізнатися, чи ваші
зусилля були того варті. Окрім
того, особисті офіційні результати
важливі, зокрема і час, за який ви
подолали маршрут.
Але повернемося до того,
як пройшов Космічний напівмарафон.
На відміну від попереднього
холодного та дощового тижня,
погода в день забігу видалася напрочуд теплою та сонячною. Тож

багато учасників, пригрівшись
на сонці, радісно згуртувалися
біля наметового містечка. Перед початком спортсмени підтвердили свою присутність та
прикріпили до одягу стартовий
номер.

Спочатку розминка, а вже потім біг – головне правило спорту.
Якщо у ваші плани не входить
травма або розтягнення м’язів, то
розігрів перед стартом – важлива
річ. За планом заходу – загальна
розминка дорослих.

І ось, нарешті, лінія старту. Початок довгоочікуваної подорожі на
відстань від 5 до 21 км. Учасники
один за одним перетнули межу
фінішу, здолали межі того, що
на початку, ймовірно, здавалося
неможливим. Що вони відчували
у цей момент? Імовірніше – вистраждану радість і задоволення
після завершення обраної дистанції. Для когось це був черговий
напівмарафон, а хтось випробував
себе вперше. Незважаючи на це,
кожен учасник отримав досвід від
участі у заході.
Закінчення – вручення медалей найкращим та похвала
усім, хто переборов себе та
пробіг власну дистанцію, незалежно від того, чи це 5 км,
чи 21 км.
Пам’ятайте, що при грамотному розподіленні навантажень та у
зручних кросівках біг допоможе
вам зняти напругу та принести
неабияке задоволення.

Коротко про головне
• У Нафтогазі заявили, що до кінця квітня 2022 року тарифи на
газ не зростатимуть.
• Здійснено замах на першого заступника президента Сергія
Шефіра – в автомобіль стріляли, поранили водія. У Кремлі
заявили про свою непричетність.
• Карпати засипало снігом.
• Верховна Рада прийняла закон про запобігання та протидію
антисемітизму в Україні.
• 99% померлих від коронавірусу були без щеплення, – ВООЗ.
• Мінкульт пропонує скасувати перенесення вихідних у зв`язку
зі святами.
• США з листопада дозволить в`їзд вакцинованим туристам.
• Кабмін хоче заборонити працювати невакцинованим чиновникам.
• Нардепам хочуть дозволити голосувати з дому у режимі онлайн.
• Одеський припортовий завод зупинив роботу.

• Держаудитслужба проведе перевірку Нафтогазу – рішення
уряду.
• В уряді пропонують ввести кримінальну відповідальність за
підробку ковідних сертифікатів.
• Експерти прогнозують спалах ГРВІ і грипу у жовтні – листопаді.
• В Румунії з`явилося «веселе» кладовище. Сюди приходять
сміятися, а не плакати.
• В Англії відбулися змагання пластикових качечок.
• У Херсоні чоловік, аби розрахуватися на касі у супермаркеті,
вдягнув пакет замість захисної маски – фото розлетілося
соцмережами.
• Українці продали більше 48 тисяч га землі з 1 липня.
• Запуск бюро економічної безпеки перенесли на 26 листопада.
• Початкову школу та дитсадки не закриватимуть за будь-якого
рівня карантину – МОЗ.
• На цьому тижні Землю накриє потужна магнітна буря.
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Більше можливостей для громад.
Що змінилось у законі про транспорт?
Якість громадського
транспорту в Україні
далеко не найкраща.
Особливо в маленьких
містах та селах, які не
мають бюджетів на
закупівлю нових автобусів і повноважень
на розробку зручних
маршрутів. Але покращити ситуацію можна.
Для цього у вересні парламент
ухвалив зміни до закону про транспорт. Хто тепер відповідатиме за
пасажирські перевезення у громадах та які є ризики, дізнавались
експерти Центру громадського
моніторингу та контролю.

Розподіл повноважень щодо
транспорту
Сім років тому в Україні стартувала реформа децентралізації.
Вона змусила об’єднуватись міста
та села у громади, дала більше
повноважень на місцях, але
разом з тим принесла чимало
транспортних проблем. Справа
в тому, що громади об’єднали,
але частина повноважень залишилася в районах, зокрема
щодо організації пасажирських
перевезень.
Новий адміністративний розподіл уряд затвердив лише минулого року. В результаті в Україні
було створено 1470 об’єднаних
територіальних громад (ОТГ), а

також 129 нових районів замість
490 старих. Залишилось визначити, хто і за що буде відповідати.
«Це викликало низку проблем,
бо міська рада не могла впливати
на конкурси, укладання договорів,
виплати компенсацій за пільгові
перевезення на приміських маршрутах в межах територіальної
громади, тому частина приєднаних у минулому році сіл, наприклад Валок, Мильці, мали значні
проблеми з доїздом до міста, а
подекуди взагалі маршрутки не
виходили на рейси», – пояснює
ситуацію на прикладі своєї громади голова ГО «Нова Полтава»,
депутатка Полтавської міської
ради Юлія Городчаніна.
Аби дати громадам більше
повноважень у сфері пасажирських перевезень, у вересні цього
року Рада ухвалила зміни у закон
про транспорт.

Можливості та ризики

Парламент передав повноваження з організації пасажирських перевезень між
містами, які раніше здійснювали районні адміністрації,
громадам. Тепер ОТГ можуть
виступати замовниками маршрутів у своїх межах як міських,
так і приміських. Відповідно
до закону громади спроможні
збільшувати частоту рейсів,
замінювати автобуси на нові,
організовувати перевезення
дітей до школи.
За маршрути, які проходять
по території декількох громад
в одній області, відповідатимуть обласні адміністрації.
«Великий плюс, що ОТГ нарешті дали право робити свої маршрути. Відповідно тепер будуть
законно надаватись послуги із перевезення пасажирів в села і міста

територіальних громад. Бо досі
фактично рік діяльність громад
у сфері перевезення була не регульована жодним законом. Органам
місцевого самоврядування надали
функції замовника перевезень на
приміських і міжміських маршрутах. До цього органи місцевого
самоврядування могли бути організаторами перевезень лише на міських автобусних маршрутах, які не
виходять за межі адміністративної
одиниці. Що унеможливлювало запуск маршрутів в межах територіальних громад», – зауважує
голова ГО «За якісний транспорт»
Святослав Товстига.
При цьому експерти звертають увагу на потенційні ризики
закону. Відповідно до документа
нинішні договори про організацію
перевезень, укладені до набуття
законом чинності, продовжать діяти і розірвати їх до завершення
терміну не вийде. Це означає, що
маршрути, які курсували досі і
були сформовані районними адміністраціями, будуть далі працювати.
Така ситуація може обернусь
не тільки дублюванням маршрутів, а й цілою війною за пасажирів. Адже ринок перевезень – це
великі гроші, часто його контролюють небезпечні угрупування.
Яскравий приклад – стрілянина у
Броварах минулого року через розподіл пасажиропотоку. Чи всюди
вийде вирішити питання мирно,
покаже час.
Нині закон направлено на
підпис Президенту, він набуде
чинності наступного дня після
опублікування.

Чи варто приймати антибіотики
при гострих вірусних інфекційних захворюваннях?
від грипу (а він також є вірусною інфекцією)
й у вас немає щеплення, лікар може запропонувати специфічні препарати, що використовують виключно для попередження
важких форм грипу.
За даними Центру громадського здоров’я,
90% усіх антибіотиків, призначених на
рівні сімейної медицини, використовують для лікування інфекцій дихальних
шляхів. 90% таких інфекцій спричинені
вірусами

Майже 64% людей помилково
вважають, що гострі вірусні інфекційні захворювання та застуду
можна лікувати антибіотиками.
У Міністерстві охорони здоров`я пояснили,
чому ця думка – хибна і як краще лікувати ГРВІ.
«Я довго кашляю – антибіотик», «Температура три дні – антибіотик». Люди зловживають
антибіотиками без звернення за медичною
допомогою, не відрізняючи бактеріальну інфекцію від вірусної. Водночас призначити
антибіотик може тільки лікар за результатами
аналізу крові.
То що робити, якщо підхопив ГРВІ? Перша рекомендація – повідомити про це свого
сімейного лікаря. Друга може звучати нудно,
але вона дійсно працює, а головне – не шкодить вашому здоров’ю: найдієвіший метод
лікування гострої респіраторної інфекції –
симптоматичний. Він передбачає вплив на
окремі симптоми захворювання (наприклад
приймання судинозвужувальних препаратів
під час нежитю).

Тож у разі виникнення ГРВІ найкращими «ліками» є:
• Відпочинок та ліжковий режим
• Рясне пиття теплої рідини
• Провітрювання приміщення проживання
• Збалансоване та раціональне харчування
• Жарознижувальні препарати (у разі
необхідності)

А як же ускладнення?

Антибіотики теж у цьому не допоможуть.
Якщо ви маєте ризик розвитку ускладнень

Антибіотики не діють на віруси.
Тож, якщо ви приймете антибіотик,
ваша вірусна інфекція нікуди не
зникне, а ризик того, що антибіотик вам не допоможе в майбутньому, – сильно підвищиться.
Не займайтеся самолікуванням. У разі
виникнення перших симптомів ГРВІ, звертайтеся до свого сімейного лікаря та проконсультуйтеся з ним з приводу необхідності
вживання антибіотиків.

Правова допомога
Визнати факт смерті на
тимчасово окупованих
територіях допомогли
фахівці системи БПД
Житомирщини
Вимушені переселенці часто
звертаються до фахівців системи безоплатної правової допомоги щодо вирішення спорів
у сфері сімейного, цивільного,
адміністративного та пенсійного права.
У березні поточного року пані
Оксана звернулася до Брусилівського бюро правової допомоги,
оскільки мала встановити факт
смерті чоловіка, який помер на непідконтрольній території України.
Оксана та Віталій починали подружнє життя в Алчевську Луганської області. Там же народився
син Мишко. Але ж вся родина
була разом лише до військового
конфлікту у 2014 році. З початком
збройних дій Оксана з сином виїхала до родичів у Житомирську
область, а чоловік залишився доглядати за старими батьками, які
були не в змозі самостійно пересуватися.
Віталій помер у жовтні 2020
року. Оскільки він жив на тимчасово окупованій території, то і
довідку про смерть видали там.
З цим документом пані Оксана звернулася до Брусилівського районного відділу державної
реєстрації актів цивільного стану
Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства
юстиції (м. Хмельницький) щодо
реєстрації смерті чоловіка.
Проте відділ ДРАЦС відмовив
у реєстрації смерті чоловіка, який
помер в Алчевську, через відсутність підстави для державної реєстрації смерті та видачі свідоцтва
про смерть українського зразка
відповідно до законодавства України на підставі наданих жінкою документів.
Коментує юрист Брусилівського бюро правової допомоги Юрій Ободзінський:
• У цій справі пані Оксані було
роз’яснено її право на звернення щодо надання їй безоплатної
правової допомоги. Також повідомлено, що питання державної
реєстрації смерті та видачі свідоцтва про смерть українського
зразка відповідно до законодавства України може бути вирішено
у судовому порядку. Пані Оксана
погодилася на складання заяви
до суду. Я склав заяву до суду
про встановлення факту смерті
пана Віталія на непідконтрольній
Україні території. Рішенням суду
задоволено позовні вимоги пані
Оксани щодо встановлення факту
смерті пана Віталія.
Пані Оксана згодом отримала
свідоцтво про смерть чоловіка і
оформила на дитину допомогу
по втраті годувальника.
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Тема номера

Заробіток на горі: у Житомирі
викрили лікарів, які продавали
безкоштовні ліки для онкохворих
Однак у коментарі «20 хвилин
Житомир» керівниця відділу комунікації поліції у Житомирській
області Алла Ващенко повідомила, що у цій справі нікого не затримували.
«Слідчі під час слідчих дій з викриття на збагаченні ліків нікого
не затримували. Проводились невідкладні слідчі дії, обшуки. Нині
триває досудове розслідування», –
сказала Алла Ващенко.
Речниця СБ України у Житомирській області Ірина Мартинюк не підтвердила інформацію
по прізвищах, посилаючись на
статтю нерозголошення, але і не
спростувала.
«Є стаття про нерозголошення даних досудового розслідування.
Нині досудове розслідування триває,
поки слідчий не дозволить, ми не
можемо щось розголошувати», –
прокоментувала Ірина Мартинюк
нашому журналісту.
У пресслужбі Житомирської
обласної прокуратури інформацію теж не підтвердили, посилаючись на законодавство: «Ми ніколи
не називаємо прізвища, тому що це

Ольга Сідлецька,
Руслан Мороз

Завідуючий одного
з відділень Житомирського облнаркодиспансеру залучив до злочинної схеми свого колегу.
Ліки ділки списували,
а потім продавали до
приватних аптек у кількох областях України.
Слідчі поліції за участі співробітників УСБУ та під процесуальним керівництвом Житомирської
обласної прокуратури 24 вересня
провели обшуки у службових
кабінетах одного з лікувальних
закладів Житомира та низці аптечних пунктів.
«За наявною інформацією, організував протиправну діяльність
завідувач одного з відділень онкоцентру спільно зі своїм колегою.
Медики призначали онкохворим
лікування, а вартісні ліки пропонували купувати в аптеках – це при
тому, що ці медикаменти вони безкоштовно отримували від держави
на кожного хворого. Медики-шахраї
списували отримані ліки і продавали їх приватним аптекам за пів
ціни. Препарати збували у декількох обласних центрах. Схема діяла
щонайменше упродовж останніх пів
року», – повідомили у пресцентрі
СБ України у Житомирській області.
Така схема забезпечувала дохід
її організаторам у розмірі близько
пів мільйона гривень.
«Цього ж дня з автомобіля одного з учасників злочинної схеми
було вилучено готівку у майже пів
мільйона гривень та чергову партію
ліків (50 упаковок вартісного протипухлинного препарату)», – повідомляє відділ комунікації поліції
Житомирської області.
Як зазначають у пресслужбі
прокуратури Житомирської області, нині проводяться слідчі
дії, спрямовані на з’ясування усіх
обставин справи та причетність
фігурантів до вчинення інших
аналогічних злочинів.
Досудове розслідування у
кримінальному провадженні
за ознаками кримінального
правпорушення, передбаченого
ч. 3 ст. 191 КК України, за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури,
проводить Головне управління
Нацполіції в області, опера-

тивний супровід здійснюється
Управлінням служби безпеки
в області.
Житомирське ви дан н я
freshnews.zt.ua написало про те,
що «комерсантів» затримали, і на-

віть оприлюднило їхні імена. «У
п`ятницю, 24 вересня, після чергової
передачі партії вартісних медичних
препаратів за кошти Сергій Гринчук і Олександр Заруцький були
затримані», – пише ЗМІ.
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є таємницею слідства. Можливо,
слідчий, який розслідує цю справу,
вирішить вам їх назвати».
Поки офіційні відомства не
підтверджують і не спростовують
прізвища лікарів, які продавали
безкоштовні онкопрепарати у
аптечні мережі, у партії ОПЗЖ
зробили офіційну заяву: вони виключають Гринчука з партії. Про
це стало відомо 28 вересня під час
візиту співголови партії Юрія Бойка і керівника обласного осередку
Юрія Павленка у Житомир.
«Він – не член партії. У партії
є відповідне рішення. Фракція збереться сьогодні-завтра і рішення
ухвалить. Позицію щодо цього
депутата ви знаєте, я її публічно
оголошував. Так сталося, що він
потрапив, так скажімо, не з нашого великого бажання, але рішення
наше буде достатньо жорстке і
справедливе, як до заступника голови Черпіцького», – сказав голова
Житомирської обласної організації «Опозиційна платформа – ЗА
ЖИТТЯ» Юрій Павленко.
Співголова політичної партії
«Опозиційна платформа – ЗА
ЖИТТЯ» Юрій Бойко заявив, що
з партії Сергія Гринчука виключать, коли почне діяти імперативний мандат. «Є таке поняття
як імперативний мандат. Він наступає через рік після завершення
місцевих виборів органів влади. 26
жовтня були місцеві вибори. У
жовтні закінчується рік, і ми виключимо цю людину з депутатів.
З фракції відразу ж, а з партії, коли
наступить у жовтні дія імперативного мандату», – сказав Юрій
Бойко.
За інсайдерською інформацією
з правоохоронних органів, на засадах повної анонімності прізвища фігурантів цієї справи Сергія
Гринчука і Олександра Заруцького
нібито дійсно підтверджуються.
Офіційного спростування вказаної
інформації після оприлюднення
прізвищ так і не сталося.

Середа, 29 вересня 2021

Нагадуємо, що минулого року наше видання вже повідомляло про скандал з підробними ліками, які реалізовувалися
у Житомирському онкодиспансері через лікарів-хіміотерапевтів. Тоді до нашої редакції звернулася група онкохворих
житомирян. Питання було тільки одне: лікарі постійно пропонують,
а краще сказати примушують хворих на онкологію купувати в
них нібито сертифіковані ліки зі знижками. Але потім хворим
ставало гірше, хоча повинно було спостерігатися покращення
стану. Причому у хворих не спостерігалось характерних ознак
після проведення терапії цими препаратами. Це було зафіксовано
одразу кількома незалежними фахівцями.
На сторінках нашого видання тоді вийшов досить змістовний матеріал, але на наше звернення в ГУ Нацполіції
відповіли, що не знайшли підтвердження викладених фактів,
хоч всю інформацію і було до них доведено. Було передано навіть
фото- і відеофіксацію передачі контрафактних ліків.
Також варто нагадати, що у
далекому липні 2011 року лікарі у
Житомирі також продавали онкохворим ліки, які повинні видаватися
безкоштовно. Таким чином вони
заробили на хворих на рак близько
110 тисячі гривень. Лікарську аферу
тоді викрила СБУ Житомирської
області. У спецслужбі розповіли,
що на людській біді наживалися
медики обласної клінічної лікарні.
«Було встановлено, що на вудку
шахраїв попалися 250 людей», –
розповіли у пресгрупі УСБУ в Житомирській області. Під підозрою
було п'ять лікарів. Винним загрожувало від 5 до 8 років в'язниці,
але чи був вирок суду, встановити
за давністю років нам не вдалося.
Крім того, в єдиному реєстрі судових рішень за вказаний період
не вдалося знайти обвинувальних
рішень суду.
Містяни, хворі на онкозахворювання, які тоді зверталися до нашої
редакції, стверджували, що керує
розподілом контрафактних ліків
завідувач відділенням хіміотерапії
Сергій Гринчук. Він є колишнім
зятем Віктора Лучківа, який тривалий час обіймав посаду заступника
начальника департаменту охорони
здоров’я Житомирської ОДА. У
2019 році Віктора Лучківа спіймали
за отриманням хабаря у розмірі

10 тисяч гривень, але цей факт не
завадив йому залишитися на посаді. Також Лучків – хірург, який
проводить операції в обласному
онкологічному диспансері.
Сам Сергій Гринчук – лікархіміотерапевт Житомирського обласного онкологічного диспансеру
– часто виставляв фото у соціальних мережах з місць, де відпочивав
за кордоном на елітних курортах.
Фото з курортів супроводжувалися підписами на кшталт: «Гроші
пахнуть».
Скандал вдалося пригасити,
незважаючи на те, що від тодішньої
громадської ради при ЖОДА будо
звернення до керівництва Житомирської обласної державної адміністрації.
Пацієнти, що тоді звернулися до нашої редакції за допомогою, надали відеозйомку
процесу передачі препаратів
для хіміотерапії онкохворим.
На відео можна побачити номери машин, запис розмов між
посередниками та пацієнтами.
На одному з фото чітко можна
побачити телефон та прізвище
Сергія Гринчука.
Тоді ми намагалися отримати
коментар від начальника управління охорони здоров’я Житомирської

Тема номера

обласної державної адміністрації,
але марно. Але нам вдалося отримати маленький коментар від Ігоря
Сабадаша, директора КНП «Житомирський облонкодиспансер»
ЖОР. На наше прохання прокоментувати ситуацію зі скандалом
з одним із лікарів, який пропонував хворим на онкологію нібито
сертифіковані ліки зі знижками,
Ігор Сабодаш зазначив: «Ми не можемо точно стверджувати, що він
займався збутом несертифікованих
ліків, бо це робили через кур’єрів. Зі
свого боку ми зробили все можливе
– звільнили його з посади завідуючого
лікаря. Зараз він просто лікар».
Гринчук, не задоволений таким
наказом, подав до суду. До того ж
він встиг стати депутатом Житомирської міської ради, що давало
йому деякі преференції.
У рішенні Богунського районного суду міста Житомира
від 16.12.2020 року по справі №
295/10964/20 зазначено: «У вересні
2020 року позивач звернувся до суду
з указаним позовом, посилаючись на
те, що до 25.08.2020 року він працював на посаді завідувача хіміотерапевтичного відділення КНП «Житомирський обласний онкологічний
диспансер» Житомирської обласної
ради. <…> 25.08.2020 року він був
повідомлений адміністрацією про
переведення із займаної посади на
посаду лікаря-онколога, а із змісту
наказу № 79/ОД від 25.08.2020 року
він дізнався, що його переведення відбулося з метою удосконалення роботи відділення, зняття соціальної
напруги, яка виникла після публікації в мережі «Інтернет» відеозапису
про роботу хіміотерапевтичного
відділення та викликала масштабні
обурення та невдоволення в суспільстві щодо діяльності відділення і
закладу в цілому. Зазначений наказ
вважає незаконним, оскільки згоду
на переведення на посаду лікаря він
не висловлював ні усно, ні письмово, а поширена інформація його не
стосується. Таким рішенням робо-

тодавця були порушені його права,
що також призвело до моральних
страждань, втрати нормальних
життєвих зв`язків».
До речі, в матеріалах суду також зазначено, що із довідки КНП
«Житомирський обласний онкологічний диспансер» Житомирської
обласної ради від 21.09.2020 року
№ 1294 убачається, що різниця
заробітної плати завідувача хіміотерапевтичного відділення та лікаря-онколога хіміотерапевтичного
відділення становить 422,76 грн на
місць (10% за завідування). Напевно, це дуже «суттєве» погіршення
матеріального стану для позивача.
І житомирська Феміда, не спромагаючись дослідити всі обставини
справи, а також за відсутністю сторін при розгляді справи у судовому засіданні, винесла рішення від
16 грудня 2020 року, яким Сергій
Гринчук був поновлений на посаді
завідуючого хіміотерапевтичним
відділенням, а з комунального
підприємства стягнули 700 гривень різниці в заробітку. Також у
позовній заяві містилася вимога,
відповідно до якої Гринчук хотів
ще отримати 10 тис. грн на відшкодування моральної шкоди та
оголосити повний текст судового рішення на зборах трудового
колективу КНП «Житомирський
обласний онкологічний диспансер»
у присутності позивача. В зв’язку
з тим, що онкодиспансер рішення
суду першої інстанції не оскаржував і 22 січня 2021 року воно набуло законної сили, Сергій Гринчук
знову поновився на посаді. Але
сподіваємося, що ненадовго.
Доки онкохворі борються з
важким недугом, нерідко продаючи все до останньої копійки, інші паразитують на їхній
біді. Сподіваємося, що винні
у цій історії будуть покарані.
Ми не залишимо без уваги
цю ситуацію і про результати
обов`язково повідомимо згодом.
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Фоторепортаж

Стежками Житомира:

шокуючі факти району паперової фабрики
Руслан Мороз,
Юлія Мельничук

Маленький фоторепортаж
про екологію, життя та байдужість до власного міста.
Вже багато років проблеми у нашому
місті майже не змінюються: екологія, забруднення річки Тетерів, транспорт, водопостачання, медицина… В останні рокі
нас ще дістає коронавірус. Але, на нашу
думку, говорити про це все необхідно, щоб
хоч з будь-якого разу питання здвинулося
з мертвої точки та почало вирішуватися у
будь-який спосіб.
Отже, повертаючись до вже пройдених
шляхів, ми вирішили пройти разом стежками району нашої паперової фабрики.
Зараз, правда, паперової фабрики вже в
колишньому розумінні не існує, але назва
залишилася. Сьогодні це підприємство
має назву «Товариство з обмеженою відповідальністю "Житомирський картонний
комбінат"». У минулому комбінат мав стратегічне значення та був містоутворюючим
підприємством. Але ті часи вже мало хто
пам’ятає.

Ще 3 роки тому тут плавали лебеді, а на сьогодні все захаращене сміттям
тому було кар’єром. Наш співбесідник
продовжує:
– Зараз ми на місці, де відбувається
висипання сміття. Стихійно відсипають
кар’єр всяким лахміттям. Кар’єр з’єднаний
з Тетеревом. Все це промивається, йде в Тетерів, а землю тихенько хапають. Поряд
незаконне будівництво гаражів.

Разом із Олександром Рошком,
жителем цього району, головою
громадської організації «Центр
розвитку громади та суспільних
комунікацій», яка займається
відстоюванням інтересів містян,
ми вирішили пройтися стежками навколо мікрорайону паперової фабрики та розповісти у
невеличкому фоторепортажі
про те, що побачили.
Зустріч було призначено на ранок біля
зупинки громадського транспорту. Олександр одразу після привітання почав розповідати.
– Ми сьогодні проведемо невеличку екскурсію по мікрорайону паперової фабрики, на
який за останні сім років було виділено коштів десь близько… ну близько нуля. А чому
близько? Бо щось таке все-таки кидають. І
те, що ми можемо зараз побачити, – це наша
зупинка і навколо неї. Чи це правильно, що
бур’яни по пояс ростуть? Я спробую зайти,

Все, що залишилося від кар’єру
щоб було видно, як це відбувається. Далеко не
Михайлівська. Хоча гроші виділяються. За 7
років виділена не одна сотня тисяч грошей на
дорогу, по якій ми пройдемо зараз і побачимо
результат її ремонту.
Олександр заходить в кущи, і дійсно
деякі рослини вищі за нього. Не тільки
на зупинці все поросло бур’янами, а й
поряд купа зрізаних дерев, гілок. Серед
цих бур’янів багато амброзії, яка шкодить
житомирянам, які тут проживають, адже
це – найсильніший алерген.

Бур’яни біля зупинки вище росту людини

Поряд із дорогою після ремонту залишилися груди піску і купа невкладеного асфальту. Пішки пройти повз можна
тільки по проїжджій частині. І при тому
поряд все-таки є пішохідна зона, якою
люди можуть пройти на роботу. Але, на
жаль, то важко зробити, адже тротуар
повністю заріс бур’янами..
– У нас зупиняються маршрутки, щоб
позамітати, прибрати. І викидають сміття прямо на узбіччя. Коли ми бачим такий
безлад, завжди постає питання: «Хто повинен брати на себе відповідальність за все
це?». І тут дивна ситуація. Ми зараз перебуваємо у місті Житомирі. Пройшовши 5
метрів, ми потрапляємо у Станишівку. Але
сама дорога – то місто. За це відповідають
комунальні служби Житомира. Ось поряд
наш славнозвісний ліс, який за 7 років ніяк
не можуть розібрати – хто, як і чому розікрав землю, а точніше, вкрав ліс. З другого
боку не менші хащі, але це вже місто, до
лісу місто – хащі, які піднімаються в зріст
людини. На дорозі гарно видно слід – щось
лилося. Що саме пролляли, про це трохи
згодом, – розповідає Олександр Рожко.
Ми заходимо на територію, яка прилягає з одного боку до картонного комбінату,
з іншого – до поля, яке ще кілька років

Новий фундамент для нового
гаража. І все без жодних
документів
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Люди, які будуються, надають ряд «лівих» документів, що нібито все законно, все
правильно, але дозволів на будівництво і на
відведення земельної ділянки тут немає.
Ще 3 роки тому тут плавали лебеді, а на
сьогодні все захаращене сміттям. Там, де
ми перебуваємо, 6 років тому вже розпочинався кар’єр. Був спуск до водойми, і далі
йшла власне водойма. На сьогодні, як бачимо, все засипано, відсипано і по периметру
розкидані камінці, плити для незаконних
забудівель.
Ми оглядаємося і бачимо початок чергового будівництва – новий фундамент для
гаража. Вражає й кількість сміття навколо.
Це має вигляд нібито нового полігону для
побутового сміття. І це все сміття, яке ми
бачимо, потім розкладається, фільтрується
і йде у ґрунтові води.
Найцікавіше, що територією будівництва проходить зливна каналізація
від очисних споруд. І зараз під цим забудованим майданчиком вже поховані
каналізаційні труби. Якщо буде прорив
чи проблема в трубах, добратися до них
буде проблемно. Коли порушується це
питання, багато хто каже: «Ай, це дрібниці. Ми чистим засипаємо». Зараз яскраво
видно технічні відходи від підприємства.
Стружка з тирсоплит, яка містить безліч
канцерогенів, інші відходи. Це все через
неділю бульдозером буде загорнене в
кар'єр, звідки отрута потрапить до ґрунтових вод.
Ми підходимо до іншого паркану, який
має такий вигляд, нібито горів разів з десять. Відсутні його частини, сам паркан побудований де з бетонних плит, а де просто
перегороджений дерев’яними дошками.
– Ще одна «родзинка» паперової фабрики.
На жаль, ми не можемо зайти, не маємо

Середа, 29 вересня 2021

Тут колись була вода
і купалися люди

Фоторепортаж

Прямо посеред проїжджої частини дороги сліди розлитої рідини.
Дорога веде на підприємство «Еко-світ», яке займається утилізацією

Величезні гори полімерних відходів на території картонного комбінату
права, але через паркан, я думаю, можна
буде показати проблему, яка нависла над
житомирянами дамокловим мечем. Вже
були випадки, коли те, що покажемо, горіло, і слава богу, що вчасно пожежу загасили.
Якщо знову запалає, то смородом накриє не
лише паперову, а і весь Житомир, – говорить
Олександр Рожко.
Заглядаємо за паркан. Там величезні
гори полімерних відходів, які залишаються при переробці вторинного паперу,
– це скотч, це плівки, які тут складаються
понад 10 років. А проблема в чому? Хтось

навмисно або випадково кинув сірник
чи запалив. Це горіло, і, як наслідок, ми
навіть через паркан бачим згарище.
Крім того, що все це регулярно горить,
тисячі тонн полімеру, розкладаючись під
сонцем, виділяють канцерогени, які також
потрапляють в ґрунти, вивітрюються повітрям, а потім цим ми дихаємо. Потім
отрута з’являється в колодязях, потрапляє в річки, люди починають хворіти
на онкологію.
Рушаємо далі. Прямо посеред проїжджої частини дороги сліди розлитої

Зеленуваті стоки з очисних споруд

рідини. Дорога веде на підприємство
«Еко-світ», яке займається утилізацією.
Ми вже писали про екологічну трагедію
мікрорайону паперової фабрики, коли
на цьому підприємстві спалювалися небезпечні відходи в такий спосіб, що небо
було чорним від диму. Але зараз інша річ.
Якщо відходи повинні утилізувати, вони
не можуть жодним чином розливатися
посеред дороги. Це ознака того, що люди,
які працюють на підприємстві, просто
чхати хотіли на все, що відбувається.
Повертаємося до зупинки, але через
берег річки. І одразу бачимо напівзруйновану трубу, з якої витікає зеленувата
рідина. І це нібито очищена вода.
– Це стоки з очисних споруд.
– Але ж вони брудні і зелені?
Олександр важко зітхає:
– Вони такі, які є. Я не знаю, якими
вони повинні бути, але, напевно, повинні
бути норми на скиди. Ти подивись далі.
Річка вся замулена, нижче, вище. Наше
ставлення до екології призводить до того,
шо занепадають річки. Це по краплі, по
краплинці вбиває нашу природу, вбиває нас.
Потихеньку, це непомітно. Всі ці ракові
пухлини, всі проблеми, все розпочинається
з крапельки. Крапелька до крапельки, крапелька до крапельки. Якщо ми не зможемо
зробити навколо себе чистий район, то
він буде вбивати нас самих. Відсутність
порядку, крадений ліс, кар’єр, сміттєзвалища з полімерів, «Еко-світ» – це все те,
що нас вбиває вже сьогодні. Отже, ми повинні об’єднатися навколо всіх проблем і
поставити цьому крапку.
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Інтерв'ю

Середа, 29 вересня 2021

Заслужений тренер України Григорій Боєв:
«Щоб перемагати, потрібно працювати щодня!»
потрібно відповідне харчування. Це також
велика сума. Дорога туди-назад. Це тільки
в один день, а вже сума виходить більш
ніж півтори тисячі гривень.

Руслан Мороз, Іванна Барановська

Заслужений тренер України
Григорій Боєв каже, що грекоримська боротьба – це один з
найдавніших і найскладніших
видів боротьби.

20 хв.: А збори скільки тривають?
Григорій Боєв: Два тижні в основному. Де такі гроші взяти? Раніше самі
спонсорів шукали. Допомагали підприємці, просто знайомі, навіть чиновники.
А зараз вже таких не залишилося.
Розумієш, щоб взяти когось на збори,
я повинен не думати про те, що голодний
він або роздягнений. Мені треба, щоб у
спортсмена була форма. А зараз навіть
костюма спортивного нема за що купити.
Кросівки потрібні бігати крос, а їх немає.
А під спортивний костюм також щось
треба одягнути. Ну немає нічого. Коли є
турбота про спортсменів, то від них тоді
є і віддача відповідна.

Останнім часом, в зв’язку з карантинними заходами, дуже важко триматися на плаву багатьом сферам сучасного життя. Наше видання вирішило
дізнатися, як справи у спортсменів
нашої області. Розмову із заслуженим
тренером України з греко-римської боротьби Григорієм Боєвим ми ведемо у
спортивному тренувальному залі.
Спочатку кілька слів про
самого Григорія Андрійовича.
Народився він у звичайній селянській родині, де було п'ятеро
дітей: крім нього, ще троє братів і
старша сестра. Як і всі однолітки,
навчався у звичайній загальноосвітній школі. Вступив до ПТУ.
Пізніше закінчив педагогічний
інститут ім. Тараса Шевченка в
Луганську за спеціальністю «Фізична підготовка і виховання».
Сьогодні Григорій Андрійович
виховує групу вищої спортивної майстерності житомирських
борців.
20 хв.: Хотілося б почути вашу думку
з приводу того, як взагалі йдуть справи
зараз з будь-яким видом спорту і, зокрема,
з вільною боротьбою у Житомирі, Житомирській області, в Україні.
Григорій Боєв: Впевнено можу сказати з приводу нашого виду спорту, що
йому не приділяється належної уваги вже
багато років. Вільна боротьба ще більшменш по районах є, у деяких районах
також і греко-римська боротьба. Але у
більшості проблема з кадрами – не всі
тренери мають відповідну освіту та досвід. Мені не подобається, бо працюють
стихійно якось, аби тренування пройшло.
А на виході жодного результату немає,
вбили час, вбили гроші і все – склали
лапки.
На сьогодні у залі під моїм керівництвом займаються спортсмени різного
віку. При цьому підібралися дуже талановиті діти, тренуються протягом різного
часу. Є і з досвідом чотирьох років, є і
п'ятий рік тренування. Є спортсмени, які
вже займаються дев'ятий рік. Всі хлопці
ходять на тренування без перерви кожен
Божий день. Коли обговорювали плани на
майбутнє, то я поставив їм запитання ще
влітку: «Мета яка?». Вони кажуть: «Тільки
верхній поверх. Перемога на змаганнях в
Європі або світу». Отже, вже вони поставили собі за мету потрапити саме туди. І
перемогти! Сумлінно виконують роботу,
щодня по 2 години тренування, це дуже
здорово.

20 хв.: Вам вистачає сил на всіх вихованців?
Григорій Боєв: Важко мені, звичайно, тому, що також потрібно дорослим
спортсменам приділити увагу. Але в мене
радість з того, що потім з цих талановитих
дітей виростуть сильні спортсмени! Дуже
допомагає в цьому батьківський комітет,
вони зацікавлені спортом.
20 хв.: А який Ваш особистий досвід?
Григорій Боєв: Що стосується досвіду, то я на килимі вже більше 56 років.
Багато виховав майстрів спорту, чемпіонів
України, призерів України, я навіть не
рахував всіх. Отже, досвід дуже багатий.
І інколи професійно дивишся на хлопця
і бачиш, що він може перемагати, що він
готовий працювати заради перемоги.
Приємно з такими дітьми працювати.
Раніше я робив набори по школах, ходив
по класах. Потім робив відбір, залишалися ті, які дійсно мені потрібні для того,
щоб був результат. І результат був завжди,
так, як я запланував. На кого я накинув
оком, той і давав результат. Робота була
не вхолосту.
20 хв.: Як зараз працювати, коли то
локдаун, то карантинні обмеження?
Григорій Боєв: Їхати зараз на змагання важко. Цей локдаун вже всіх дістав,
адже неможливо нормально нікуди поїхати. Коли був повний локдаун, взагалі
всі зали були закриті. Зараз більшість вже
працює. Але перед кожним чемпіонатом
потрібно проходити бойову перевірку на
інших змаганнях. Кров з носу, а це треба!
Хочеться так в один день приїхати з командою, поборотися, побачити недоліки,
приїхати додому і усунути їх. Тому що у
власному соку вони вже звикли один до
одного, вони вже розуміють, що треба
робити. А ось з іншими борцями потрібно
перевіряти власні досягнення. Я раніше
возив хлопців, які вже дорослі, і в манеж
у Київ або у Конча-Заспу, в Луцьк, в Тернопіль. Возити треба. Але для того, щоб
возити, потрібні матеріальні засоби, а їх
на сьогодні...
20 хв.: Крім тренування, яка саме
ваша мета роботи з молодими спортсменами?

Григорій Боєв: Так, я більш зі старшими займаюся, але тут я вже також проводжу певний відбір на майбутнє. Вони
виростуть, і я їх заберу до себе в школу
вищої спортивної майстерності. У мене повинні в групі бути тільки майстри спорту.
Призери, наприклад, України, пересічних
там немає. А тут все діти, вони числяться
в школі. Я працюю саме на них. Кожен
готує собі той заділ, з яким працює від
початку.
20 хв.: Тобто кожен тренер сам відбирає собі дітей, з якими буде працювати
в майбутньому?
Григорій Боєв: Так. Але справа в тому,
що це добре тільки спочатку. Ось тренери
у Житомирі набирають цих дітей, займаються з ними. А потім ці діти їдуть до
спортивного інтернату. У Житомирі такого
немає. Тож вони вже борються за іншу область. Я часто ставив запитання: «Навіщо
ви це робите?». Але у Житомирі майже
ніхто не зацікавлений, щоб був свій спортивний заклад інтернатного типу. Отже,
ми втрачаємо дуже багато перспективних
спортсменів. І тут багато прорахунків саме
керівників. Правильно мені сказав один
мій колишній вихованець: «90% тренерів
не знають тренерську роботу». Через це
багато хлопців кидають навчання навіть
у спортивних інтернатах.
20 хв.: Скільки зараз приблизно виділяється грошей на підготовку спортсменів
і скільки потрібно, щоб виділялося?
Григорій Боєв: Щомісяця я повинен
перевірити в спарингу хоч одного борця.
Я повинен везти його кудись, але я повинен обов'язково це робити щомісяця.
Треба побачити в ньому саме того борця,
який повинен дати результат, з ким ти
хочеш працювати. Треба побачити, а
потім тоді вже планувати результат. В
мене хлопці ставали майстрами спорту
і через 3 роки.
20 хв.: Приблизно яку суму на спортсменів потрібно?
Григорій Боєв: Зараз ціни різні, тому
і суми різні. На одного спортсмена приблизно під час спортивних зборів у день
на розміщення, тобто проживання, витрачається десь 300-400 гривень. Також

Але я скажу єдине: з хлопцями розмовл яти багато треба.
Вчити треба , пояс нювати…
Боротьба – це така с права ...
Попереду ще все житт я. Мені
треба , щоб він і вчивс я, м е ні
треба, щоб мізки були у нього і
щоб він давав результат.
Технічну майстерність не просто так
набути. Це копітка, страшна робота, у
кожного повинен бути свій почерк. Це як
у школі. Ось дивіться, ви почали вчитися,
прийшли в 1-й клас. Хтось абияк пише,
сяк-так, каракулі, а хтось технічно пише.
Каліграфічний почерк. Така картина і
тут. Якщо ти будеш так-сяк виконувати
роботу, як ти можеш виграти у супротивника? Це просто стихійна робота може
бути. Один раз ти переміг і радий з того,
що переміг, а потім на виході десь попадеться якийсь інший супротивник, а
ти звик як-небудь. Тому я інколи буваю
дуже жорстким, вимогливим з хлопцями.
20 хв. : Як будується ваш робочий
день?
Григорій Боєв: Працюємо щодня.
Буває, встаю о 4-й ранку і починаю згадувати, у кого що вийшло, не вийшло, і
приїхав на тренування. Раніше я записував, а зараз вже воно якось так у мене
автоматично все залишається в голові.
Всі ці думки… Ось тому встану та поп'ю
чайку, обдумаю все, одного, другого. Мене
цікавлять ті борці, які повинні давати
результат. Я вхолосту ніколи не працював.
Ніколи. З самого початку.
20 хв.: Тренерська робота взагалі
цікава?
Григорій Боєв: Так! Робота тренерська складна, звичайно, але цікава. Я уже
у Житомирі 82 роки. Раніше їздив сюди.
У мене тесть і теща жили у Бердичіві, а
я працював у Житомирі в «Динамо». І
чотири роки поспіль я їздив з Бердичева сюди на роботу. О 6-й ранку встав
і приїхав, пішов по школах. Потім вже
переїхав до Житомира. Але щодня я на
роботі. Так, тренерська робота цікава,
але розслаблятися не можна – працювати
потрібно щодня!
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Візьміть у добрі руки пухнастого друга:
оголошення у Житомирі
станом на 27 вересня

Анна Сергієнко

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

кішечки. 096 543 58 97 – телефонуйте, привеземо додому», –
пишуть в оголошенні.

Чудові кошенята

«Віддаютьс я в пода р унок.
Чудові кошенята, 3 місяці. Всі
хлопчики, а пухнаста – дівчинка.
Привчені до лоточка. Від бліх і
глистів оброблені. Їдять сухий
корм і натуральну їжу. З блискучою шовковистою шерстю і
райдужними зелено-рудими оченятами, у білих шкарпеточках.
Від європейської короткошерстої

Дівчинці потрібна сім`я

Руденька кішечка
шукає дім

«Заради цієї дрібної красунечки
мені довелося вломитися вночі на
територію церкви. Значить, її
доля – потрапити у сім`ю. 3 місяці.
Вакцинована, привчена до лотка,
короткошерста, весела мурчалка. Стерилізація у подарунок», –
йдеться у дописі.
Усі подробиці за телефоном
0684016507 (вайбер).

Петька шукає сім`ю

«Житомир. Шукає люблячу
сім`ю маленьке кошеня Петька.
Малюк вихований, в туалет ходить
виключно в лоток. Вік – приблизно 2 місяці. З собаками дружить.
Ласкавий і ручний муркотун», –
інформують у пості.
Телефонуйте: 0973712733.

«Житомир. Шукає свою сім’ю
маленька дівчинка. Їй два з половиною місяці, від паразитів оброблена,
вакцинована. Віддається з умовою
стерилізації. Буде маленькою,
енергійною собачкою», – описують
маленьку красунечку.
Детальніше за телефоном
0988018808.

Ніколь чекає вас

«Шукає сім'ю Ніколь, можна
просто Ніка. Її викинули минулої

осені з мамою та сестрами. І ось
літом вона знайшла свою родину, але
вона не підходила до своєї хазяйки та
не гавкала, і ми прийняли рішення
її забрати, адже якщо б не забрали,
Ніку б вивезли. І ось знову осінь, і
знову Нікулька шукає сім'ю. Якщо
вона не гавкає, це не означає, що
вона не вміє любити. Нікі зараз 1
рік, вона добра, лагідна та красива.
Стерилізована. Вона хоче потрапити в достойну сім'ю, яка її буде
любити. Вона вас чекає...» – розповідає авторка оголошення.
Якщо сподобалася, дзвоніть
0979124724.

Найдорожчі скульптури,
які продають житомиряни в інтернеті
Анна Сергієнко

Цього тижня журналісти газети «20 хвилин
Житомир» промоніторили один із найпопулярніших сервісів
для розміщення безкоштовних оголошень, аби
з`ясувати, які скульптури можна купити, так
би мовити, з рук у Житомирі і за якою ціною.
Якщо ви маєте щось, що вам
не потрібно, наслідуйте приклад
авторів оголошень, можливо, хтось
давно хоче придбати цю річ.

відкривається, у нижній частині – трав`яна підстилка з яєчком.
Якщо готові щоденно протирати
пилюку з цієї краси – не вагайтеся
і беріть. А замість яєчка можна
заначку зберігати. І гарно, і функціонально.

му заводі. До речі, за якість можете
не сумніватися – вона завжди тут
була на високому рівні. Шкода, що
зараз таке потужне підприємство
не працює. Але повернемося до
наших баранів, а точніше – Козерога. Що ви з ним будете робити
– не знаю, можливо, це ваш знак
зодіаку і скульптура стане вашим
талісманом. Автор оголошення
зазначив, крім місця виробництва,
що скульптура раритетна і має
підпис художника. Ціна відповідає
якості – 3499 грн.

Наречена

Курочка Ряба

6000 грн за фарфорову курку,
яка сидить у кошику? Ні, ви не
помилилася – саме стільки хоче
автор оголошення за цю красу. А
якщо ми вам скажемо, що вона –
раритетна, виготовлена на Коростенському порцеляновому заводі,
ще й має підпис художника? На
фото, які розмістив автор оголошення, видно, що скульптура

Козеріг

І знову скульптура, вироблена
на Коростенському порцеляново-

виробництва, має висоту 12 см,
довжину – 10 см, а ширину – 6 см.
Як зазначає авторка оголошення,
п`єдестал до неї загубився. Але
ж справжніх поціновувачів прекрасного це не зупинить, правда?
Навіть я ледве стрималася. Краса,
та й годі. Ціна за цей витвір мистецтва, втілений у білому мармурі,
– 2100 грн.
Леонардо да Вінчі – італійський художник і вчений,
винахідник, письменник, музикант, один з найбільших
представників мистецтва Високого Відродження, яскравий приклад універсальної
людини.

Бюст Леонардо

Мармурова скульптура-бюст
відомого художника і вченого
Леонардо да Вінчі – італійського

Закриває четвірку найдорожчих скульптура, яку сміливо
можна і на весілля подарувати.
От тільки чому наречена? Коли
вигадували назву, схоже, забули
про порцелянового красеня, який
дивиться на дівчину, не відриваючи погляду.
Продавець не поскупився на
опис товару. З нього ми дізнаємося, що скульптура «Наречена» виготовлена на Полонському
порцеляновому заводі. Вона на
100% фабрична і оригінальна (а
що, хтось буде підробляти такі

речі?), у чудовому стані: ні тобі
тріщин, ні сколів. Знизу скульптури стоїть фабричне клеймо.
І звісно ж, є розміри: висота –
близько 25,5 см, ширина – орієнтовно 13 см. Ну що, хто бере на
подарунок? Попереджаю: якщо
захочете вручити його мені, то
я виберу краще його вартість –
1100 грн.
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Наше минуле

Житомирські міські легенди та перекази
про містичне. Частина тринадцята.
Глава друга.
Iсторія про життя
та сміття
Руслан Мороз,
Ігор Гарбуза

Продовжимо розповідь про історію збирання сміття у Житомирі. Першу частину
ви можете прочитати у
минулому номері нашого видання.
У кінці ХVІІІ століття Житомир увійшов до складу Російської
імперії, а на початку ХIХ століття
став столицею Волинської губернії. Оскільки у дев'ятнадцятому
столітті правлячий клас (цар, поміщики, капіталісти і банкіри) за
зразок брали європейські міста
і всі нововведення запозичили з
держав Європи, то спочатку опишемо історію збирання сміття в
європейських містах.

Європа, сміття і науковотехнічний прогрес
Олександр Пушкін, той самий,
якому у Житомирі на бульварі
встановлено бюст, відкриття якого відбулося 6 червня 1899 року,
власне дев'ятнадцяте століття назвав жорстоким, але це століття
було злетом технічного і наукового
прогресу, який буквально кожне
десятиліття змінював побут містян
капіталістичних країн. За ними
підтягувалися і феодально-монархічні держави. Незважаючи
на досягнення науки і техніки
протягом усього дев'ятнадцятого
століття, європейські міста продовжували потопати у смітті і
брудові. Особливо це стосувалося провінційних міст, кварталів
робітників і бідняків столиць. Але
водночас були закладені основи,
що дозволили у двадцятому столітті зробити вулиці європейських
міст набагато чистішими, ніж у
минулі часи.
Заради історичної правди
скажемо, що стародавні греки
і римляни, шумери і єгиптяни
добре розуміли, що міста треба тримати в чистоті, і вже тоді
розробили систему очищення
власних селищ. Однак із завоюванням Риму (410 рік) вестготами
під проводом короля Аларіха I
впала не тільки Римська імперія,
а й, висловлюючись сучасною казенною мовою, санітарна служба
міст. Ба більше, багато жителів
міст почали вважати, що брудне,
засмічене місто – це нормально і

навіть добре. Сміття свідчить про
достаток і про родючість землі.
З шістнадцятого століття королі
європейських держав, міська адміністрація безуспішно боролися
зі звичкою городян викидати на
вулицю все, що в будинку не потрібно.
У кінці вісімнадцятого і на
початку дев'ятнадцятого століть
міська влада почала замислюватися над тим, хто буде прибирати
вулиці міст. Рішення були різними, але в основі своїй однакові:
з'єднати прибирання сміття з
очищенням вулиць від бродяг,
жебраків, калік та людей похилого віку. У бельгійському місті
Брюгге сміття прибирали старі.
Міська влада надавала візок тим, у
кого не було коштів його купити. У
швейцарському місті Берні великі
дороги очищали каторжани, прикуті ланцюгом до візка. Половина
їх підмітала вулицю, інша – згрібала нечистоти і відправляла їх
у віз. У Парижі сміття і відходи
прибирали селяни навколишніх
сіл, підбирали лахмітники і підприємці. Кожен мав з цієї справи
навар. Селяни отримували прекрасне добриво для своїх полів
(кінський гній), харчові відходи
для корму свиней. Підприємці
купували на відкритих торгах
право прибирати той чи інший
квартал і від цього отримували дохід. Однак таке очищення робили
тільки у громадських місцях. У
кварталах, де жили бідняки і навіть заможні жителі красивої, але
легковажної столиці тодішнього
світу, прибирання проводилося не
щодня, а часто раз у два місяці. Ох
і стояв же там запашок! Збирачі
бруду заповнювали короби своїх
одноколок дерев'яними лопатами,
часто-густо оббризкуючи перехожих. Французький драматург Луї-Себастьєн Мерсьє з
сумом писав: «Ось ви довірливо
огинає нерухоме колесо, але тут
через віз пролітає шмат відходів і
падає прямо вам на голову». Влада
Парижа розуміла, що треба створювати систему збору відходів і
сміття, але для цього необхідно
було ввести додатковий податок.
Луї-Себастьєн Мерсьє також зазначав: «Буржуа побоюється найменшого податку, бо з досвіду знає,
що з часом він розпухає і округляється, а тому має намір зовсім не
платити».
У 1789 році відбулася Велика
французька революція, яка нажахала європейські монархії і
направила республіку шляхом
капіталізму і прогресу. Здавалося б, вже ця революція зробить
революцію у прибиранні вулиць
міст Франції. Та ба! Спочатку всі
кричали, потім кинулися вбивати
один одного, а згодом і воювати.
Самі розумієте, не до сміття і

відходів тоді було. Так на деякий
час Париж забув про сміття, але
всьому світу була представлена
гільйотина, на якій практично
щодня відрізали голови всім неугодним. Публічні страти набули
трохи іншого відтінку і стали схожими на народні свята. А потім
на гільйотину відправили і самих
ініціаторів цієї нової для народу
розваги. Але про сміття так ніхто
і не згадував ще довгий час.
Тільки з часом у правлячому
прошарку Франції почали розуміти значення гігієни. Лікарі
звернули увагу на нові ознаки
погіршення здоров'я населення
і скорочення життя, пов’язуючи
це з поганою гігієною та способом життя. Здорове і чисте тіло,
а також чисте і провітрюване приміщення стали частиною кодексів
поважної сімейної поведінки. Презирство до нечистоти і почуття
сорому при вигляді бруду все
більше й більше беруть гору над
прославлянням бруду як основи
родючості і терапії.

Одеколон «Потрійний» як
засіб гігієни
Варто нагадати, що тоді
з’явився одеколон як парфюм з метою саме гігієни. У
1709 році виходець з Мілану
Йоганн Фаріна, який торгував прянощами у Кельні,
виготовив запашну воду
під назвою Kölnisch Wasser
(кельнська вода). Одеколон
поступово перетворився на
популярну марку парфумів.
У 1863 році у Кельні налічувалося 63 парфумерних
магазини, які торгують одеколоном, причому всі їхні
власники претендували на
родинні зв'язки з сім'єю Фаріни. У другій половині XVIII
століття кельнська вода потрапила до Франції і отримала назву Eau de Cologne.
Із Франції вона потрапила
до нас і стала називатися
на французький манер «о
де колон». Основний аромат води складався з трьох
масел: апельсина, лимона і
бергамота. З цієї причини у
дореволюційній Росії одеколон отримав назву «Потрійний».

Будинок губернатора. У перші роки існування Волинської
губернії резиденція була на Замковій горі, в замку. Але
після того, як той згорів у 1804 році, був побудований
комплекс будівель, що складався з головного корпусу –
губернаторського будинку, двох флігелів і господарських
будівель. За будинком був розбитий фруктовий сад за
кращими зразками європейської паркової архітектури.
За часів СРСР в будинку розміщувався Будинок культури
деревообробного комбінату «Червоний профінтерн», після
війни – обласна філармонія. У 1958 році був знесений, і на
його місці побудовано кінотеатр «Україна».
Суспільна свідомість змінювала своє ставлення до міського
бруду. Однак бруд панував на вулицях Франції і навіть столиці.
П'єр Шові обурювався брудом
Парижа: «Я вважаю себе ображеним, тому що не можу ходити в
метрополії, де засідає наш Сенат,
не натикаючись на клоаки, купи
нечистот, будівельного сміття,
розбитих пляшок і склянок (і все це
розкидано, як пастки для калічення
коней і людей), не бачачи там і сям
згризені шматки мертвих тварин,
не стикаючись з бродячими псами, загрозливим сказом, із козами
і свинями, що забрідають навіть
у місця гулянь, не ковзаючи по заляпаній в'язким брудом і до всього
іншого нерівній бруківці, де я марно
шукаю опори, йдучи швидко, або
падаю, якщо спробую зупинитися
і зберегти рівновагу на вкритій
масним нальотом бруківці».
У 1862 році французький
«Путівник Джонса» для бажаючих насолодитися видами французької провінції писав про місто
Гренобль: «Чудові пейзажі навколо
Гренобля, де мешкають тридцять
тисяч жителів, на противагу огидному видовищу вулиць, завалених
нечистотами». Втім, Рим, Лондон,
Мадрид були такими ж брудними.
Тільки голландські містечка були
винятком завдяки безлічі тамтешніх каналів, які поглинали міські
нечистоти. Морські міста виручало море, де сміття століттями
скидалося в морську безодню.

Недарма кажуть «кінці у воду».
Зате сьогодні для підводних археологів це золоте дно інформації про
минуле. Промислові викиди під
підозру не брались, хоча теж смерділи. Тепер уявіть, що клълося в
ті часи на вулицях Одеси, Києва,
Львова, Харкова та Житомира. Як
вигляд мали вони?!
Відкриття Луї Пастера (18221895) стали вирішальним аргументом в історії гігієни і прибирання
міст. Наука, прагнучи до наукової
істини побачити, усвідомити навколишній світ таким, який він є,
а не представляти його таким, як
хочеться, змінила розуміння бруду
і чистоти. Вчений Пастер зміг
довести головні способи поширення заразних хвороб. Після
цього гігієністам і їхнім прихильникам вдалося довести
правлячим колам, що бруд – не
джерело родючості. Нечистоти
оголосили причиною поширення
патогенних бактерій, притулком
різного роду розповсюджувачів зарази, насамперед – комах і щурів.
З міст сміття почали прибирати.
У Франції в школах ввели уроки
гігієни. Чистота стала обов'язком
громадянина поряд із сімейними
чеснотами і любов'ю до праці. В
Америці міцнів схожий рух,
що прославляв гігієну як засіб
фізичного і морального облагородження. В очах представників
заможних європейців моральна й
інтелектуальна чистота поєднувалася з чистотою тіла і рук.
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Наше минуле

Перший сміттєпереробний
завод у світі
Однак мало хто розумів, як
організувати збір і вивезення міського бруду. Йшли через спроби і
помилки. З'явилося таке поняття,
як міське звалище. Сміття стали
переробляти, наприклад кінський
гній йшов для добрива, старий
одяг збирали лахмітники. З країн
Європи поставлявся старий одяг
до США. Ні, не для продажу в
магазинах секонд-хенд. З нього
виготовляли чудової якості папір.
Матеріали з боєнь та фарбувального виробництва дозволялося
викидати у відведених для цього
місцях. Для рафінування цукру,
виготовлення колісної мазі і добрив збирали кістки з м’ясних
магазинів, собачий послід йшов
на розм'якшення шкір. У 1874 році
в англійському місті Ноттінгемі
запрацював перший у світі завод зі спалювання сміття. У кінці
дев'ятнадцятого століття в країні
працювало більше двохсот таких
підприємств. Але багато міст
Європи, особливо провінційних,
залишалися загидженими, і тільки після Першої світової війни
(1914-1918) почали звертати увагу
на їхній санітарний стан. Однак
найсумніше те, що якщо на початку 19-го століття сміття було
цінною сировиною, то в кінці віку
воно втрачає комерційну цінність
і стає тягарем для міст і політиків.
Це дуже нагадує нашу сучасність.

Житомирське сміття на
початку ХIХ століття
Які були справи з очищенням
від сміття житомирських вулиць і
дворів на початку дев'ятнадцятого
століття? Ми вже писали, що за
двісті років дослідження історії
Житомира ні історики, ні краєзнавці не витрачали час для опису побуту житомирян. Для них
головне – потрапити в струмінь
політичного запиту і про великих
написати, зрозуміло, тих, кого влада вважає великими. Про простих
житомирян, про їхнє життя, побут їм було нецікаво розповідати.
Хоча вся історія Житомира зіткана
з малих справ житомирян. Судячи з того, що у дев'ятнадцятому
столітті навіть великі міста європейських держав потопали у
смітті, ми можемо припустити,
що та ж історія була у Житомирі.
У місті мало що змінилося порівняно з XVIII століттям. На початку
дев'ятнадцятого століття Житомир
був невеликим містечком. Жителів
налічувалося трохи більше п'яти
тисяч душ. Для наших днів це
велике село, але визнане містом,
оскільки тут було де розміститися чиновникам, які управляли
великою Волинською губернією.
В ті часи побут житомирян був
сільським. На вулицю, точніше під
кущі або ярки, викидали всякий
непотріб і все, що не було потрібно
в господарстві. Тут же бродили
корови, кози, свині, кури, собаки, і всі разом на дорозі гадили.
У дощовий день вуличний бруд

1899-1900 роки. Пивзавод на Подолі.
Гребля і будівля зліва – млин німкені Пауліни Шульц, комплекс перебудований у 1870-х
роках чехами Махачеком і Янсоном у пивоварний завод.
змішувався зі сміттям і послідом,
що дуже подобалося свиням, які
тут радісно хлюпалися. Такими
вулицями можна було ходити
тільки в чоботях або галошах. Здогадуєтеся, який запах, який дух
стояв у дощову осінню пору!? І всетаки ми припускаємо, що сміття з
головних вулиць міста вивозили.
Хоча у Бердичіві, Одесі, Києві та
інших містах захаращення і бруд
часто залишалися нормою міського життя. Чим же Житомир був
краще?

Житомир – космічне місто
з курками та кролями на
балконах!
До речі, подібну картину можна було спостерігати аж до 1980
року у центрі Житомирі, коли
нарешті було заасфальтовано
вулицю Бориса Тена (тоді ХХІІ
партз’їзду), якою бігали кури та
кози саме перед трамваями, що
прямували до льонокомбінату.
Тільки перед Олімпіадою-80 місто
набуло більш-менш пристойного
вигляду. Але до цього часу на околицях міста тримають кролів та
курей. На центральних вулицях
можна й сьогодні побачити літніх людей, які збирають траву з
газонів для власних кролів, яких
тримають у кращому разі в підвалах багатоповерхівок, у гіршому
– прямо на балконах. Навіть не
дуже смішно сьогодні їхати Польовою і чути кудкудакання курок
на балконах. І це, уявіть собі, ХХІ
століття! А Житомир – космічне
місто з курками та кролями на
балконах!
Повернімось у Житомир
дев'ятнадцятого століття. Взагалі
наше місто дуже виручали маленькі річки, які текли території

сучасного Житомира і впадали у
Кам'янку та Тетерів. Вулиці Житомира народжувалися не тільки з транспортних артерій, які
з'єднували місто з іншими селами
і містами (наприклад Київська,
Велика Бердичівська, Чуднівська
тощо), а й уздовж маленьких річок
і потічків. Наприклад, селилися
біля великого Хлугового озера,
яке ще на початку двадцятого століття розташовувалося на місці
Житнього ринку, що об'єктивно
сприяло розвитку східної частини
міста. Поділ нашого міста утворився на березі двох річок Кам'янки
та Рудавки (сьогодні вона тече в
колекторі). На берегах річки Коденки (також сьогодні в колекторі)
утворилося поселення ремісників
і гончарів (вул. Лесі Українки та
Домбровського). Річки були хорошим місцем для поселення. З
них можна було брати воду для
домашніх справ і ремесел. На їхніх
берегах були винокурні, шкіряні
майстерні, стояли млини. У них
прали, але в них і скидали сміття,
нечистоти і всяку погань. У ті часи
так робили всі міста, які стояли на
березі річок або каналів.

Чеське пиво із Житомира

У 1878 році чеські переселенці
з Моравії Осип Махачек і Богдан
Янсон відкрили свою пивоварню
на березі річки Крошенки. На ті
часи за межами міста. Кажуть, що
завдяки високим якостям води
їхнє пиво мало особливо приємний смак. А якби в самому місті
вони відкрили пивоварню, який
смак мало б їхнє пиво? Підтвердження того, що у самому Житомирі не дуже чиста водичка текла
в річках, річечках і струмочках, ми
знаходимо, як це не дивно, в історії
місцевої православної святині –

Подільської ікони Божої Матері.
У 1872 році у Житомирі спалахнула епідемія холери. Архієпископ
Агафангел (Соловйов) разом із
великим числом жителів міста
урочисто обніс ікону по всіх вулицях міста, і епідемія припинилася.
Холерою заражаються через брудну воду, в яку скидаються нечистоти, особливо фекалії. Якщо люди
купаються у такій водоймі або
перуть білизну, епідемія вразить
будь-яке місто. От була б історія,
якби така водичка потрапила в
пиво. Ми вже писали, що у цей
час міська влада міркувала про те,
як би водопровід у місті зробити.
Текли річки, спливав час, змінювалося життя, але Житомир все
дев'ятнадцяте і першу половину
двадцятого століття зберігав ознаки сільського поселення. У першій
половині ХIХ століття міська влада
залежала від губернської і була
обмежена у своїх повноваженнях,
вирішуючи незначні питання. Та й
самі чиновники, пани й поміщики
ще не розуміли, що у міста може
бути своє господарство, що його
треба упорядковувати. Всі жили
по-старому, як було зі століття
в століття. Змінювалася влада,
але не сільський натуральний
побут житомирян. Губернатори
були метеликами-одноденками.
Наприклад губернатор Камбурлей витратив значні фінанси на
справжні масові заходи для себе
і нудьгуючого дворянства. Губернатор Синельников звернув увагу
на занедбаність провінційного
містечка і силою своєї влади став
змінювати місто. Його зусилля
ми бачимо і сьогодні – це вулиця
Михайлівська. Міське положення 1870 року розширило права
міських дум і створило умови
для благоустрою міст.

Однак повернемося до сміття. До середини XIX ст. рішення
санітарних питань в імперських
містах зводилося до поліцейського
нагляду за чистотою на території
приватних домоволодінь. Підтриманням санітарного порядку всередині і навколо будівель
державних і громадських установ
займалися міські управи і наймані
ними підрядники. Підрядники
з мітлами, тачками, а золотарі з
бочками на кінній тязі впорядковували офіційну частину міста.
Вусатий і важний, обов'язково при
шпазі, поліцейський уважно обходив свою дільницю. Двірнику
панської садиби міг і кулак під ніс
сунути, суворо вказати – сміття
прибрати! І дорога перед садибою
набувала належного вигляду. Іншим домовласникам, майстровим
і купецьким будинкам теж грізно
наказував. А з ким дружбу вів, то
ласкаво, по-дружньому просив
прибрати мотлох.
Особливо цей служивий народ
метушився і всіх змушував займатися прибиранням вулиць, коли у
місто приїжджав сам імператор.
Актор П. Медведєв згадував, як
оживала Самара перед візитом
імператора: «Сонне царство прокидається... Все місто фарбується, розвалені паркани і хібари теж
фарбують: баби домашнім способом
розводять охру, крейду, помелом і
віником фарбують хібари і паркани... Готові вивіски переписуються.
Бруківку лагодять, немощені вулиці
рівняють, сміття прибирають,
теслі споруджують величні тріумфальні ворота, арки. Поліція
метушиться, лається і обов'язково
б'ється...». У Житомир теж приїжджав імператор, і про це залишив свої спогади письменник
Володимир Короленко у книзі
«Історія мого сучасника»: «У
жовтні 1858 року, тобто коли
мені було п'ять років, у Житомир
приїжджав молодий цар Олександр
II. Місто зробило до цього приїзду
урочисті приготування, і на площі,
близько костелу отців-бернардинів,
була збудована величезна тріумфальна арка (нині тут починається
вулиця Київська). Ми дивилися її
напередодні, причому це дощате
спорудження вразило мене своєю
величністю і дивакуватістю, ніби
непотрібністю серед площі. Потім
мені смутно згадуються юрби народу, страшний гул людських голосів і щось невидиме, що промчалося
десь у глибинах цього людського
моря, після чого народ, наче раптом
оскаженівши, кинувся до центру
міста. Всі говорили, що це проїхав
цар. Набагато виразніше збереглося
враження вечірньої ілюмінації. Я
пам'ятаю довгі вервечки вогнів, що
простягнулися до площі, де над усім
височіла величезна арка, що палала,
як багаття...».
Про це з подробицями, а
також про те, як далі вирішувалося у Житомирі питання зі
сміттям, читайте у наступному
номері.
Фото з відкритих джерел
в інтернеті:
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Високий злет «Сокола»
Олександр Кухарський, член
спілки краєзнавців України

17 жовтня 2021 року виповнилося 111 років від дня
заснування у місті Житомирі
Волинського гімнастичного
товариства «Сокіл», яке відіграло досить вагому роль у
розвитку фізичної культури і
спорту нашого краю. Сокільська гімнастика зародилася у
Чехії.
Перше товариство «Сокіл» було організоване у 1862 році. У газеті «Волынь» від 9
березня 1912 року згадується: «В 60-х годах
минувшего столетия два чешских патриота
Фигнер и Тырш организовали в Праге первое
чешское гимнастическое общество (теперь их
две тысячи) с целью укрепления физических
и духовных сил, столь необходимых этому
авангарду славянства на западе для успешной
борьбы с наседавшим на него германизмом.
Чешским гимнастам, украшавшим головные
уборы соколиными перьями, было присвоено
название «Сокол».
Не оминуло сокільство і територій Житомирщини, які з 1869 року почали заселятися чехами. У тій же газеті читаємо: «К числу
городов, куда залетела шустрая, неутомимая славянская птица, принадлежит и наш
богоспасаемый град Житомир». У 1878 році
сотні родин чехів із Моравії поселяються
на Крошні, в Окілку, Селянщині, Високому,
Крученці та інших селах Житомирського
повіту. Працьовиті і заповзятливі чеські
поселенці зробили вагомий внесок у розвиток економічної та соціальної сфери
тих територій, де вони осідали. За досить
короткий час у Житомирі і на його околицях зводяться пивоварні заводи, ковбасні,
хмелесушки, майстерні з обробки каменю,
виростають чепурні садиби (до речі, деякі з
них збереглися до нашого часу), закладаються
величезні сади та плантації хмелю. Добротні
будинки під червоною черепицею виросли в
селі Окілок Житомирського повіту (нині Черняхівського району). Тамтешні чехи подбали
і про спортивні майданчики, спортивну залу,
будинок культури, організували пожежну
команду.
Викупивши млин у Поліни Шульц у
1878 році на березі річки Кам’янка, Йосип
Махачек і Богдан Янса на його місці зводять
пивоварний завод. Такі ж заводи відкривають Вацлав Крупічко і Ян Громадецький,
цегельний завод будує Йосип Бубен. У 1903
році запрацював Крошенський пивоварний
завод «Волинь» Ігнатія Альбрехта і Ф. К.. Саме
житомирські та крошенські чехи виступили засновниками гімнастичного
товариства «Сокіл» на Волині. Зберігся
список перших членів та правління товариства, у якому знаходимо власників
заводів І. Альбрехта, Й. Махачека, Б. Янсу,
Й Бубена та інших.
Безумовно, одним із ініціаторів і найактивнішим організатором Волинського гімнастичного товариства «Сокіл» був викладач
гімнастики ІІ-ї Житомирської чоловічої гімназії Максиміліан В’ячеславович Фреліх. Ідею
створення гімнастичного товариства у
місті Житомирі підтримали викладачі
ІІ-ї чоловічої гімназії, де і почало працю-

Члени Крошенського товариства «Сокіл», 1918 р.

Максиміліан В`ячеславович Фреліх
вати товариство з 17 жовтня 1910 року.
Товариство налічувало 50 членів, із них – 13
жінок. Займалися у товаристві сокольською
гімнастикою та фехтуванням. У тому ж таки
1910 році Волинське гімнастичне товариство
стає членом Союзу російського сокільства,
правління якого розташовувалося у СанктПетербурзі. До союзу увійшло 9 товариств
із міст України: Києва, Харкова, Одеси, Катеринослава, Житомира, Чернігова, Полтави,
Кам’янець-Подільського, Богодухова.
На прохання правління Волинського
товариства «Сокіл» від 11 лютого 1912 року
начальник губернії О. П. Кутайсов 27 лютого
того ж року надає дозвіл відкрити у містечку
Квасилові Рівненського повіту відділення
товариства, де проживала одна із багатьох
чеських колоній. На той час відділення налічувало 42 члени і за чисельністю майже не
поступалося Волинському товариству.
У червні 1912 року проходить I
Всеслов’янський сокільський зліт у Празі.
Волинське товариство організовує екскурсію
до Праги для всіх бажаючих.
У січні 1914 року відкрилися відділення
товариства в Окілку і Високому (а точніше
у колонії Виногради). Напередодні Першої

світової війни Волинське товариство налічувало 217 членів (169 чоловіків і 48 жінок). Під
час війни товариство не припинило своєї
діяльності, незважаючи на те, що 105 соколів
були призвані до діючої армії.
У серпні 1917 року Стефан Томан організовує гімнастичне товариство «Сокіл» при
місцевому двокласному училищі (чеській
школі) на Крошні Чеській. Уже наприкінці
1917 року товариство налічувало 80 членів,
працювало три відділення: дитяче (вік від
7 років), жіноче (вік від 15 років і старше),
чоловіче (від 16 років і старше). Заняття з
гімнастики та легкої атлетики проводилися
тричі на тиждень в одній із кімнат училища
(школи) та у дворі в 15 квадратних саженів (в
іншому документі вказано 180 квадратних
саженів, 1 сажень = 2 м 13 см). Серед перших членів Крошнєчеського товариства
були: Йосип і В’ячеслав Томани, Ганна
Кноблах, Олександр і Антон Спали, Марія Копецька, Ганна і Антон Капшуки,
В’ячеслав (займався стрибками у висоту) і
Марія Трукси, Антон Балон, Іван і Антон
Шипелі, Йосип Малі, Максим Карабанов
(колишній інструктор гімнастики 44го Камчатського полку), Антон Влодек
(Влодак).
У тому ж 1917 році запрацювали товариства в Овручі при місцевій гімназії та у м.
Новограді-Волинському.

Група хлопчиків Крошенського гімнастичного
товариства «Сокіл», 1918 р.
(сидить – крайній справа – Георгій Душек,
третій ряд – третій зліва – Василь Соучек)

Волинське товариство «Сокіл» відновило
роботу у 1919 році. На той час у товаристві
займалося 103 спортсмени (в т. ч. 14 жінок).
Одним із організаторів відродження Волинського гімнастичного товариства «Сокіл»
слід вважати чеха Ярослава Івановича Гоушку.
Як покажуть подальші події, Я. І. Гоушка,
без усякого сумніву, відіграв важливу роль у
становленні фізкультурного руху і спорту у
Житомирі та на Волині у перші роки існування всеобучу. При формуванні губернського
відділу всеобучу на посаду інструктора був
призначений саме Я. І. Гоушка: «…спортсмен,
окончивший профессорские курсы спорта и
физического развития в Праге, преподававший в
разных городах России около 10 лет, с огромным
опытом и знаниями… учасник VI слета в Праге
1912 года и других соревнований, награждался
малыми и большими дипломами, венком и
другими призами».
Станом на 1 квітня 1921 року у спортивних
секціях товариства займалося 124 спортсмени, у травні їх вже налічувалося 141 (в т. ч. 41
жінка та 20 дітей), а на початку серпня – 223
спортсмени (в т. ч. 100 дітей). Найчисельнішою
була секція гімнастики, яка охоплювала всіх
спортсменів, 10 чоловік займалися легкою атлетикою, 42 – футболом, 2 – водним спортом
(мабуть, плаванням).
Велику увагу у Житомирському товаристві «Сокіл» приділяли розвитку футболу.

Стефан Франце-Антонович Томан з групою дівчаток
Крошенського гімнастичного товариства «Сокіл»,
1918 р. (другий ряд, зліва на право, друга – Віра
Душек), (фото з особистого архіву В.Й. Малі)
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П'ять кращих
книжкових
новинок осені

Члени Крошенського
гімнастичного товариства «Сокіл»,
1922 р. Фото публікується вперше

Юлія Мельничук

На місцевих змаганнях та на першість міст
виступали дві команди «Сокіл-1» і «Сокіл-2».
Кістяк збірної команди Житомира і Волині
складали саме футболісти «Сокола». Перший
відомий матч відбувся у квітні 1921 року у
Бердичеві між збірними командами міст
Бердичева і Житомира, який закінчився з
рахунком 3:3.
1 травня 1921 року на майданчику державного учительського інституту (нині Житомирський державний університет ім. І.
Франка) тисячі житомирян стали свідками
захоплюючої гри, в якій зустрілися команди
«Сокіл-1» та «Уніон-1» (перша любительська
команда). Поєдинок завершився з рахунком
3:1 на користь «Сокола». Однак відомості про
склади команд та авторів забитих голів, на
жаль, відсутні.
Але відомо, що за «Сокіл» виступали
воротарі Віктор Варенцов, Василь Угнівий, у
захисті грав Микола Варенцов, у півзахисті –
один із кращих футболістів і легкоатлетів Житомира двадцятих років Вадим Снетенчук, а
також Стефан Іваницький. Серед нападників
виділялися Леонід Таранович, Олександр
Єгоров, Віктор Карабанов. Незмінним капітаном команди «Сокола» був Козловський.
Перші змагання з легкої атлетики та
гімнастики спортсмени «Сокола» провели 1 вересня 1921 року на майданчику
Житомирського державного учительського інституту. Рекордами Житомира
відзначилися Віктор Карабанов (стрибки у
довжину 4 м 72 см та висоту 1 м 43 ½ см),
Стефан Іваницький (біг 100 м – 11,4 с), Ян Розит
(штовхання ядра 10 м 18 см). Змагання гімнастів виграв Микола Вакулка (146 балів із 200),
другим був Василь Угнівий (143 бали), третім
призером став Борис Тарасевич (140 балів).
Серед жінок перемогу святкувала Мітягіна
(99 балів із 140), на другій сходинці опинилася
Єлизавета Бутусова (83 бали), на третьому
місці Ірина Дядюша (Дядюшина) – 81 бал.
Початок 1922 року був обнадійливим для
Житомирського спортивного товариства «Сокіл». Товариство продовжувало організовувати показові виступи, весняні змагання з
гімнастики, легкої атлетики, футболу. Спостерігалося зростання майстерності сокільських
спортсменів не тільки на Волині та Україні,
а й по всій Росії. Мабуть, такі обставини
не дуже сподобалися вождям революції. В
діяльності спортивних товариств «Сокіл»,
«Маккабі», «Спорт» та інших вони почали
вбачати буржуазно-націоналістичні і шовіністські ознаки, і 22 червня 1922 року «Сокіл»
перестав існувати.
Після 22 червня 1922 року на базі товариства «Сокіл» створили спортивний клуб,
а Крошенське товариство стало називатися
спортивним гуртком. Були закриті відділення
Волинського товариства у селі Окілок, колонії
Виногради та овруцький «Сокіл».

4–6 серпня 1922 року відбулася І Волинська губернська олімпіада, де колишні соколи
були найсильнішими майже у всіх видах
програми, а Вадим Снетенчук був одним із
кращих легкоатлетів у складі збірної команди України, яка брала участь у І чемпіонаті
РРФСР з легкої атлетики. Події 1922 року,
пов’язані з гімнастичними товариствами
«Сокіл», наочно продемонстрували нездатність діячів всеобучу організовувати
і керувати фізкультурно-спортивним
рухом, на противагу таким професіоналам, якими були Ярослав Іванович Гоушка, Стефан Франце-Антонович Томан,
Віктор Іустинович Карабанов, Микола
Іустинович Левицький, Сергій Іванович
Іванов та багато інших перших спортивних інструкторів Житомирщини.
Трагічна доля спіткала багатьох членів
крошенського «Сокола», які були розстріляні 28 вересня 1938 року під час сталінських
репресій. Серед розстріляних – засновник
крошенського товариства «Сокіл» С. А. Томан. Не оминула лиха доля і деяких членів
сокільських організацій с. Окілок, колонії
Виногради, Селянщини.

Рекомендації для книголюбів, які полюбляють
проводити осінні вечори у
компанії зручного ліжка та
цікавої історії.
До вашої уваги п'ять книг із найяскравішими сюжетами, на які слід звернути
увагу.

Клара і Сонце

Автор: Кадзуо
Ішіґуро
Жанр: романантиутопія
Історі я ведеться від імені
дівчинки Клари.
Ї ї особливість у
тому, що вона –
штучний інтелект,
робот. Події відбуваються у нову
високотехнологічну епоху. Книгу сподобається читати людям, що полюбляють
шукати відповіді на вічні питання. Тут
порушується проблема індивідуальності, постає питання: наскільки людина
відрізняється від штучно створеної машини? І чи відрізняється взагалі? Автор
розкриває думку про вміння любити.
Невже у світі людей, життя яких перетворилося в алгоритми та комп’ютерні
дані, є місце любові?
Вам сподобається книга у стилі антиутопії, якщо полюбляєте історії про
апокаліпсис та філософські роздуми.
А також цей жанр має схожість із трилером.

Джинґо

Під час відкриття меморіальної
дошки репресованим чехам
у Житомирі (справа наліво посол Чехії в Україні Іван Почух,
Міністр закордонних справ Чехії
Лубомір Заоралек та автор статті
Олександр Кухарський)
17 вересня 2014 року у Житомирі біля
пам’ятника жертвам політичних репресій
відкрилася меморіальна дошка чехам, розстріляним у 1938 році. На відкритті були
присутні міністр закордонних справ Чехії
Лубомір Заоралек, посол Чехії в Україні Іван
Почух, голова Житомирської обласної державної адміністрації С. О. Машковський,
заступник міського голови міста Житомира О.
М. Бочковський, голова чеської національної
ради України Л. Ф. Мухіна, члени Житомирської спілки волинських чехів, заслужений
лікар України, почесний громадянин міста
Житомира В. Й. Башек. Учасникам зібрання
було вручено на пам’ять книгу «Історія гімнастичного товариства «Сокіл» на Волині»
(автори О. С. Кухарський та Г. П. Грибан).

Автор: Террі
Пратчетт
Жанр: роман
Це четвертий
роман із цик лу
про Міську варту
серії «Дикосвіт».
Раптово у морі
ви н ик ає ц і лий
новий острів. Місто Анк-Морпорк
та його морський
сусід Хапонія претендують на територію. Вони готові розпочати війну, проте
войовничість Анк-Морпорку – це всього
лише показовий бойовий дух, а не воєнна підготовка. У «Джинґо» висміюється
фанатичний патріотизм та сліпий войовничий ентузіазм. Сюжет складається із
комічних курйозів, роман пронизаний
сарказмом.
Всі книги Террі Пратчетта написані
у гумористичному стилі, тому ідеально
підходять для поціновувачів комедійних
жанрів.

Природа всіх речей

Авторка: Елізабет
Ґілберт
Жанр: роман
Захоплююча книга про пошук власного «я», дорослішання,
відважність та жагу
до свободи. Головна героїня Алма Віттекер
прагне стати видатною жінкою-ботаніком,
яку визнають нарівні з чоловіками. На її
кар’єрному шляху виникають проблеми,
що змушують задуматися про сенс життя.
Це історія про мандрівки, авантюри та
романтику, про пристрасть, любов до природи та розбиті серця. Куди приводить
нестримна спрага дізнатися нове? Яка
небезпека криється у розумінні істинної
природи всіх речей?
Книга сподобається людям, які цікавляться суттю речей, шукають одночасно
цікавий сюжет і незвичну подачу.

Селфі в Парижі

Автори: Катерина
Бабкіна, Галина
Вдовиченко,
Лариса Денисенко, Ірена Карпа,
Мар`яна Савка,
Гаська Шиян,
Олена Чернінська, Андрій
Шкіль, Ірина
Славінська.
Жанр: збірка оповідань.
Дії оповідань відбуваються у чаруючому місті Парижі. Кожна історія – це
неповторна атмосфера, що приваблює
французьким шармом та спонукає на мрії.
Розкриваються також і недоліки Парижу.
Автори показують, що романтизований
образ міста не такий уже й ідеальний, а за
ним криється буденна реальність. Частина
оповідань написана у жанрі драми.
У цій книзі кожен знайде для себе щось
своє. Можливо у серце проникнуть романтичні образи Парижа. Можливо, зіткнетеся
з ситуацію із власного життя. А можливо,
наштовхнете себе на глибокі роздуми, які
залишать відбиток у свідомості.

Одновітрильний дім

Автор: Василь
Махно
Жанр: збірка поезій
Шматочок літа
восени для любителів поезії. У віршах
автора описані неймовірні океанічні
простори, романтика узбережь, літаючі
кити! Серпнева естетика у віршах поєднується з розмаїттям
художніх образів. Книга підходить для
читання мрійливим людям з багатою уявою. Кукурікання дощів та музика бджіл
роблять читання однозначно незабутнім.
Збірка не має цілісної сюжетної лінії,
це суто вірші для душевного відпочинку.
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення електронних
торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Садовий буд., з/п 37,1 кв.м та зем. діл. для ведення садівн., пл. 0,0450 га,
КН:1822083000:07:002:0465, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, Іванівська
с/р, садове товариство «Сигнал» (СТ "Соколовське"), 437. Дата торгів: 25.10.2021 09:00
год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №495291;
2. Садовий буд., з/п 41,7 кв.м та зем. діл. для ведення садівн., пл.0,0450 га, КН:
1822083000:06:000:0626, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, Іванівська
с/р, Барашівський масив, СТ «Здоров’я», 74. Дата торгів: 25.10.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №495306.

ІНФОРМАЦІЯ
про отримання висновку з оцінки впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕНТА ЛІЗИНГ» (код
згідно з ЄДРПОУ 42635864) інформує про отримання висновку з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності «Встановлення цементно-бетонної установки ДС 50 Б та
асфальтозмішувальної установки КДМ 2067 в Житомирському районі Житомирської
області та їх подальша експлуатація»
Висновок з оцінки впливу на довкілля виданий Міністерством захисту довкілля
та природних ресурсів України 24.09.2021р. за № 4056/1-3/2-4-1796.
Офіційне опублікування відбулося 24.09.2021 року в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля за посиланням http: eia.menr.gov.ua.
Унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої
діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 2021557810.

ЗАЯВА
Про визначення обсягу
стратегічної екологічної оцінки

«Детальний план території для розміщення
будівель торгівлі (торговельного комплексу) в
межах вулиці Богунська та проспект Миру в
м. Житомирі»
1. Замовник
Департамент містобудування та земельних
відносин Житомирської міської ради
Адреса: 10014, Україна, м. Житомир, вул.
Покровська, 6; тел.: (0412) 47-27-86; e-mail: uma@
zt-rada.gov.ua
2. Вид та основні цілі документу державного планування (ДДП) та його зв’язок
з іншими ДДП
Містобудівна документація «Детальний
план території для розміщення будівель торгівлі (торговельного комплексу в межах вулиці
Богунська та проспект Миру в м. Житомирі»
розробляється на підставі рішень Житомирської міської ради №893 від 18.12.2017 року «Про
надання дозволу на розроблення детальних
планів в межах територіальних зон відповідно до Плану зонування м. Житомир», №1132
від 27.09.2018 року «Про надання дозволу на
розроблення детального плану території м.
Житомир».
Основні цілі документа державного планування: визначення параметрів забудови
земельних ділянок, формування принципів
планувальної організації забудови та інженерного забезпечення території, визначення
всіх планувальних обмежень використання
території згідно з державними будівельними
нормами та санітарно-гігієнічними нормами, створення транспортної інфраструктури,
охорони та поліпшення стану навколишнього
середовища, забезпечення екологічної безпеки,
комплексного благоустрою та озеленення тощо.
При розробці проєкту були враховані такі
матеріали:
- Проєкт детального плану території для
розміщення будівель торгівлі (торговельного
комплексу) в межах вулиці Богунська та проспект Миру в м. Житомирі, розроблений ТОВ
«Сервісний центр нерухомості», ГАП Муравський Володимир Олександрович у 2021 році.
При розробці проєкту використовувалися
наступні документи:
- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
- Закон України «Про оцінку впливу на
довкілля»;

- Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку»;
- Земельний кодекс України;
- Кодекс України «Про надра»;
- Водний кодекс України;
- ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;
- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова
територій». Київ, 2019 р.;
- ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»;
- ДБН Б.2.2-5:2-11 «Благоустрій території»;
- ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів
оцінки впливів на навколишнє середовище
(ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»;
- ДСП 173-96 «Державні санітарні правила
планування та забудови населених пунктів».
3. Якою мірою документ державного
планування визначає умови для реалізації
видів діяльності або об’єктів, щодо яких
законодавством передбачено здійснення
процедури оцінки впливу на довкілля (у
тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)
Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та
об’єктів, які можуть мати значний вплив на
довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, відповідно до статті 3 частини 3 Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля», а
саме: абз. 2 п.10.
4. Ймовірні наслідки
а) для довкілля:
В ході здійснення СЕО мають бути оцінені
ймовірні наслідки реалізації документа державного планування для таких компонентів
довкілля:
- ґрунти;
- атмосферне повітря;
- водні ресурси;
- стан фауни, флори, біорізноманіття, землі
(у тому числі вилучення земельних ділянок);
- кліматичні фактори;
б) для територій з природоохоронним статусом – відсутні;
в) транскордонні наслідки, у тому числі для
здоров’я населення – відсутні.
5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде
затверджено
Альтернативи іншого характеру відсутні
– земельна ділянка для розміщення торговельного комплексу розташована в межах існуючого промислового вузла м. Житомир та в

Повідомлення
ІНФОРМАЦІЯ
про отримання висновку з оцінки впливу на довкілля
АТ «Коростенський кар’єр» (код згідно з ЄДРПОУ 00292422) інформує про отримання висновку з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Розробка (продовження розробки) Коростенського (Стремигородського) родовища гранітів, а також
розширення меж спеціального дозволу на користування надрами за рахунок приєднання ділянки надр, розташованої у західній частині ділянки Південно-Східна
Коростенського (Стремигородського) родовища (блок С1-ІІІ) в Коростенському районі
Житомирської області».
Висновок з оцінки впливу на довкілля виданий Міністерством захисту довкілля
та природних ресурсів України 16.09.2021р. за № 21/01-2021237335/1.
Офіційне опублікування відбулося 21.09.2021 року в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля за посиланням http: eia.menr.gov.ua.
Унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої
діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 2021237335.

Розпорядженням голови Житомирської обласної державної адміністрації від
27.08.2021 № 494 розпочато процедуру припинення Державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Житомирській області» (код ЄДРПОУ 43637600,
місцезнаходження – 10014, місто Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 1) шляхом
його ліквідації.
Вимоги кредиторів до Державного підприємства «Служба місцевих автомобільних
доріг у Житомирській області» приймаються протягом двох місяців з дня опублікування повідомлення про припинення на сайті Міністерства юстиції (28.08.2021) за
адресою: 10014, місто Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 1.
межах земельної ділянки колишньої панчішної
фабрики.
6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної
оцінки
При здійсненні стратегічної екологічної
передбачено провести аналіз поточного стану
довкілля на основі статистичної інформації
та даних моніторингу стану довкілля для
можливості прогнозу впливу на навколишнє
середовище. Критеріями під час стратегічної
екологічної оцінки є її відповідність законодавству України, в тому числі: санітарним нормам
та правилам, державним будівельним нормам,
законодавству у сфері охорони навколишнього
природного середовища.
Для підготовки звіту СЕО передбачається
використовувати наступну інформацію:
- доповіді про стан довкілля;
- статистичну інформацію;
- інформацію, яка включена в інші акти
законодавства, які мають відношення до проекту ДПТ;
- дані моніторингу стану довкілля;
- інша доступна інформація.
Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планової діяльності і обґрунтування
економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів
щодо забезпечення безпеки навколишнього
середовища.
Розробити комплекс заходів, спрямованих
на виявлення характеру, інтенсивності та
ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров’я населення будьякого виду планової господарської діяльності:
- вивчити природні умови території, яка
межує з ділянкою розміщення планованої
діяльності, включаючи характеристику
поверхневих водних систем, ландшафтів
(рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.),
геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного
середовища;
- розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі
водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;
- оцінити можливі зміни в природних і
антропогенних екосистемах;
- визначити шляхи мінімізації негативного
впливу на навколишнє середовище;
- зібрати та проаналізувати інформацію
про об’єкти розміщення відходів (види та
обсяги відходів, місця їх накопичення, при-

родоохоронні споруди, експлуатаційні можливості);
- повідомити громадськість про ефективність проекту і можливі екологічні наслідки.
В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля,
врахувати екологічні завдання місцевого рівня в
інтересах ефективного і стабільного соціальноекономічного розвитку міста та підвищення
якості життя населення.
7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та
пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування
Зважаючи на державну політику в галузі
енергозбереження, забезпечення екологічної
безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об’єкту доцільно
максимально повно використовувати сучасні
високоефективні технології та матеріали, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом
корисної дії тощо.
Заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення
значного негативного впливу на навколишнє
середовище:
- дотримання нормативних меж санітарнозахисної зони;
- ресурсозберігаючі заходи;
- планувальні заходи (функціональне зонування, озеленення території та ін.);
- захисні заходи (дотримання норм технологічного регламенту, правил промислової та
пожежної безпеки та ін.);
- заходи для запобігання чи пом’якшення
впливу надзвичайних ситуацій на довкілля та
заходи реагування на надзвичайні ситуації.
- відповідні організаційні, господарські,
технічні, технологічні, архітектурно-будівельні
та інші заходи щодо попередження утворення
та зниження шуму до рівнів, установлених
санітарними нормами.
8. Пропозиції щодо структури та змісту
звіту про стратегічну екологічну оцінку:
Відповідно до частини 2 статті 11 ЗУ «Про
стратегічну екологічну оцінку».
9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання
Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
надаються у письмовій формі до Департаменту
містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради (адреса: 10014, Україна,
м. Житомир, вул. Покровська, 6; тел.: (0412)
47-27-86; e-mail: uma@zt-rada.gov.ua) у строк,
що не перевищує 15 днів з дня оприлюднення
цієї заяви.
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Терміново потрібні

охоронці!

Вахтовим методом. (15/15,
30/30). Робота у Києві.
Від 600 грн. за зміну, від
9000 грн. в місяць. (Оплата
відразу після вахти!!!)

067-64-28-317
093-00-97-879

• Потрiбнi охоронники на вахту - 20/10;
30/15. Проїзд, харчування за рахунок
фiрми. Оплата за змiну- охоронник 400450; старший змiни-500-600. Своєчаснiсть
виплати з/п гарантуємо.Тел.: 0952858127,
0674206449, 0734069918

1. РОБОТА
1.1. Пропоную
В ТОРГОВI ЦЕНТРИ, СУПЕРМАРКЕТИ М.КИЄВА, В МОБIЛЬНI БРИГАДИ
ТЕРМIНОВО ПОТРIБНI ПРИБИРАЛЬНИКИ
(Ч/Ж). РОБОТА ПОЗМIННА, ДОПОМОГА З ЖИТЛОМ. З/ТА 12000-20000 ГРН.
0675268435
ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ ВОДIЇВДАЛЕКОБIЙНИКIВ НА ВНУТРIШНI ПЕРЕВЕЗЕННЯ (БАЗА М. КОРОСТИШIВ). ОПЛАТА
ПРАЦI ДОГОВIРНА. 0963246855, 0967861545
• ПОЛЬСЬКА ФIРМА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
ДО ПОЛЬЩI. ЛЕГАЛЬНЕ ТА БЕЗКОШТОВНЕ
ПРАЦЕВ-НЯ. РОБОТА НА СКЛАДАХ ЗI СКАНЕРОМ ТА НАВАНТАЖУВАЧАХ. З/П 2450042000ГРН. НА РУКИ. ЛIЦ. МСПУ 1794 ВIД
20.12.2019. WHATSAPP, VIBER, TELEGRAM:
+48695233946, +4860777173
16.06.2021

Дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного
реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається
суб’єктом господарювання)

20216118030

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планової діяльності)

Оголошення
про початок громадського
обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності, вказаної у пункті 1
цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій
громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Планована діяльність полягає в розробці та подальшій рекультивації Малинського
родовища гранітів ділянка Городищенська,
яка розташована у Малинському районі Житомирської області, за 0,5 км на північний схід
від с. Городище. Передбачається видобування
гранітів, в якості сировини для виробництва
щебеню будівельного та каменю бутового і
заповнювачів для важкого асфальтобетону.
На виконання гірничих робіт на Малинському
родовищі граніту ділянка Городищенська
ТОВ «БМ ГРАНІТ - У» має спеціальний дозвіл на користування надрами № 4509, від 21
листопада 2007 року, термін дії 20 років, площа об’єкту, території 18,3 га; робочий проект
реконструкції кар’єру промислової розробки

ПОТРIБНI ОХОРОНЦI. З/П ВIД 5000 ГРН.
ПРАЦIВНИКИ НА ПОЛЯ, РIЗНОРОБОЧI,
ВАНТАЖНИКИ, ОПЕРАТОРИ ЛIНIЇ З/П
ВIД 450 ГРН/ ДЕНЬ. ЖИТЛО I ХАРЧУВАННЯ БЕЗКОШТОВНОЮ 0980092121,
0630313648
• 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. ПРОЖИВАННЯ БЕЗКОШТОВНЕ. КИЇВСЬКА ОБЛ,
МАКАРIВСЬКИЙ РАЙОН. 0684005599
ВIКТОР АНАТОЛIЙОВИЧ
РОБОТА В ПОЛЬЩI! ВИГОТОВЛЕННЯ
КАНАПЕ-ЗАКУСОК. РОБОТА ВЕРЕСЕНЬ ГРУДЕНЬ. ЛIЦ. МСПУ 847 ВIД 08.06.2018.
0987009206 ЮЛIЯ АБО +48602103451 ВАЙБЕР АННА.
та гірничотехнічної рекультивації ділянки
Городищенська Малинського родовища гранітів в Малинському районі Житомирської
області та акт про надання гірничого відводу
від 15.08.2008р. №48.
2. Суб’єкт господарювання
ТОВ «БМ ГРАНІТ - У», юридична адреса:
10001, Житомирська обл., м. Житомир, вул.
Малинська, 10, оф.2 тел. (044)561-42-00. Директор – Біденко О.В.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, що розташоване
за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополіта
Василя Липківського, 35, тел.(044) 206-31-40,
контактна особа Л.П. Котяш.
4. Процедура прийняття рішення про
провадження планованої діяльності та
орган, який розглядатиме результати
оцінки впливу на довкілля
Документ дозвільного характеру або інший
акт органу державної влади чи органу місцевого
самоврядування у порядку, встановленому
законодавством для відповідних рішень та виконання особливих умов діючого спеціального
дозволу на користування надрами.
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих
громадських слухань.
Тривалість громадського обговорення
становить 25 робочих днів (не менше 25, але
не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення

НА РОБОТУ ПОТРIБНI ВОДIЇ КАТЕГОРIЇ
В, С, Е (НАЯВНIСТЬ ЗАКОРДОННОГО
ПАСПОРТУ ОБОВ'ЯЗКОВА). ТЕЛ.: 093697-09-07

2. НЕРУХОМIСТЬ
2.16. Здам в оренду
• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КIМ.КВ. ГАРЯЧА
ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ.
0977228822,0665711000
(зазначається у назві оголошення) та надання
громадськості доступу до звіту з оцінки впливу
на довкілля та іншої додаткової інформації,
визначеної суб’єктом господарювання, що
передається для видачі висновку з оцінки
впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати
будь-які зауваження або пропозиції, які, на її
думку, стосуються планованої діяльності, без
необхідності їх обґрунтування. Зауваження та
пропозиції можуть подаватися в письмовій
формі (у тому числі в електронному вигляді) та
усно під час громадських слухань із внесенням
до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не
розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах
території карантину, встановленого
Кабінетом Міністрів України з метою
запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби
(СОVID-19), спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування
карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що
припадають на цей період.
Громадські слухання (перші) відбудуться
_____________________________________
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення
громадських слухань)

_____________________________________
6. Державний орган, що забезпечує
доступ до звіту з оцінки впливу на до-

• ПОДОБОВО 2-Х КIМ. КВ. VIP-КЛАСУ, ЄВРОРЕМОНТ, В ЦЕНТРI МIСТА, 250 ГРН/
ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ. 0665711000,
0977228822

3. АВТО
3.3. Автомобiлi. Куплю
ВИКУП АВТОМОБIЛIВ БУДЬ-ЯКИХ МАРОК, В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНI, ПIСЛЯ ДТП,
НЕ РОЗМИТНЕНI, ПРОБЛЕМНI. ДОРОГО.
0976484669, 0635852350
вкілля та іншої доступної інформації
щодо планованої діяльності
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, що розташоване
за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополіта
Василя Липківського, 35, тел.(044) 206-31-40,
контактна особа Котяш Л.П.
7. Орган, до якого надаються зауваження чи пропозиції, та строки надання
зауважень і пропозицій
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, що розташоване
за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополіта
Василя Липківського, 35, тел.(044) 206-31-40,
e-mail. OVD@mepr.gov.ua. контактна особа
Котяш Л.П..
Зауваження і пропозиції приймаються
протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного у абзаці другому пункту
5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо
планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 270 аркушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з
оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення,
вказаного у пункті 6 цього оголошення), а
також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними в приміщенні Малинської
районної державної адміністрації 11601, Житомирська область, Малин, площа Соборна, 6А,
а також адмінприміщення ТОВ «БМ ГРАНІТ
- У» за адресою: 10001, Житомирська обл.,
м. Житомир, вул. Малинська, 10, оф.2 тел.
(044)561-42-00
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8.20. Стiл знахiдок. Загубив
ВТРАЧЕНИЙ ВIЙСЬКОВИЙ КВИТОК, СЕРIЯ
МО №345283 ВIД 16.05.2000 Р, ВИДАНИЙ
НА IМ`Я КИСIЛЬ ЮРIЙ АНДРIЙОВИЧ, ВВАЖАТИ НЕДIЙСНИМ
ВТРАЧЕНЕ ТИМЧАСОВЕ ПОСВIДЧЕННЯ
№ 131590, ВИДАНЕ НА IМ'Я ТЮШКА
ВЛАДИСЛАВ ГЕОРГIЙОВИЧ, ВВАЖАТИ
НЕДIЙСНИМ
ВТРАЧЕНЕ ТИМЧАСОВЕ ПОСВIДЧЕННЯ
ВIЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНОГО №753 ВIД
11.03.2019 Р., ВИДАНЕ ЖИТОМИРСЬКИМ ОМВК НА IМ'Я ЛIЗУНОВА
М А Р I Я В I К Т О Р I В Н А , В В А Ж АТ И
НЕДIЙСНИМ
ВТРАЧЕНИЙ ВIЙСЬКОВИЙ КВИТОК, СЕРIЯ
НО № 4607278, ВИДАНИЙ НА IМ'Я КОВАЛЬЧУК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ, ВВАЖАТИ НЕДIЙСНИМ

3.5. С\Г технiка, та запчастини.
Продам
• ВIЯЛКИ ЗЕРНОВI, НОВI, 220-380В, ПРОВIЮЄ
ВСI ВИДИ ЗЕРНА (СУШЕНУ ЯГОДУ), ЛЕГКА
ТА ПРОСТА У ВИКОРИСТАННI, ПОВНIСТЮ
ЗАМIНЮЄ РЕШЕТНУ ВIЯЛКУ, В НАЯВНОСТI,
ВIДПРАВКА НОВОЮ ПОШТОЮ, АБО ДЕЛIВЕРI,
ФОТО НА VIBER. 0954409323, 0677038167,
ВIТАЛIЙ
•П Р Е С - П I Д Б И РАЧ I , К О М Б А Й Н И
ЗЕРНОЗБИРАЛЬНI, БУРЯКОЗБИРАЛЬНI,
КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНI ТА IН., МОЖЛИВА
ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ.
WWW.TATT.COM.UA, TATT.VOLYN@GMAIL.
COM, 0509242613, 0505158585, 0679040066,
0739242613

4. БУДМАТЕРIАЛИ

6. ПОСЛУГИ

4.1. Будiвельнi сумiшi, цемент,
пiсок. Продам

6.5. Кредити. Ломбарди

• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РАСТВОР, БЕТОН.
ДОСТАВКА А/М ЗИЛ. 0677905739, 447067

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

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

4.29. Сантехнiка. Продам
• Виробляємо, реалiзуємо. Котли
промисловi, 50-800 кВт ддя цехiв, сушильних камер, теплиць, складiв, магазинiв,
ангарiв, автомийок, СТО. Пальники для
котлiв з авто-подачою. Працюють на тирсi,
лушпиннi, щепi, агровiдходах. 0666008784,
0680450764.

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

8. РIЗНЕ

8.23. Iнше. Продам
КУПУЄМО ОБРIЗНУ ДОШКУ ТА БРУСОК АКАЦIЇ, ПОРОДА РОБIНIЯ,
СПЕЦИФIКАЦIЯ ЗА ЗАПИТОМ.
500Є/М3. 0502228560 VIBER, WHATSAPP
• Продам стрiчковi пили новi.
Надаю послуги зi зварювання, заточки, розводки. Якiсть гарантуємо.
0962461677

8.13. Вторсировина, прийом,
переробка. Куплю

8.24. Iнше. Куплю

КУПУЄМО ВIДХОДИ ПЛIВКИ
ПОЛIЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ 0505580047, 0412447919

• Куплю лiс кругляк сосновий
свiжоспиляний, а також сухостiй. Куплю
пиломатерiали сосновi, обрiзнi та необрiзнi
рiзних розмiрiв. 0673911769
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Гороскоп на тиждень 29 вересня - 5 жовтня
ОВЕН
Ваша непередбачуваність дозволить обійти
усіх навколо. Але тиждень
нелегкий – активізуються недоброзичливці і конкуренти.
ТЕЛЕЦЬ
Зараз не час мріяти
– будьте реалістом. Пристрасні пориви можуть
принести неприємності у стосунках із коханою людиною.
БЛИЗНЮКИ
Ваше бажання змін
принесе хаос у життя.
Велика ймовірність конфліктів з колегами, нерозуміння з
боку другої половинки.
РАК
Однозначно складний тиждень: і на роботі, і в стосунках, і у
професійній сфері. Але
проблеми вирішаться, якщо проаналізувати їх.

Поради господині

ЛЕВ
Вдалий період для поновлення старих зв`язків
по роботі. Роботу з документами відкладіть, а от переговори будуть вдалими.
ДІВА
Зро біт ь ривок у
нову фазу – для вас цей
тиждень дуже важливий. Шукайте відповіді на питання у минулому. Займіться
творчістю.
ТЕРЕЗИ
Ви можете почати
шкодувати за втраченими
у минулому можливостями. Помедитуйте і зрозумієте, куди
вам рухатися далі.
СКОРПІОН
Назріває внутрішній
конфлікт. Не ховайтеся
від проблем – сядьте і поговоріть з партнером про усе, що
вас так давно хвилює.

СТРІЛЕЦЬ
О б с та ви н и н е н а
вашому боці, тому не
намагайтеся докорінно
переламати ситуацію, краще накопичуйте енергію на майбутнє.
КОЗЕРІГ
Продовжуйте наполегливо йти вперед. Не
найкращий час для суперництва – це може вилитися у
тривалий і серйозний конфлікт.
ВОДОЛІЙ
Ваші дос яг ненн я і
успіхи у професійній
сфері можуть негативно
сприйматися недоброзичливцями. Пам`ятайте: щастя любить
тишу.
РИБИ
Не піддавайтеся спокусі, бо ризикуєте стати
маріонеткою у чужих
руках. Найкраще – розслабитися
і відпустити ситуацію.

Цікаві факти про дерева
• На планеті існує більше 60
тисяч видів дерев. Якщо точніше,
у 2017 році науковці звели дані про
усі відомі дерева в єдиний каталог,
нарахувавши 60065 видів.
• Загалом на Землі нараховують більше 3 трильйонів дерев.
• Близько 300 видів дерев перебувають під загрозою зникнення.
• У заповіднику Fish lake
National Forest (штат Юта, США)
зростає цілий ліс, який має єдину
кореневу систему.
• У тропіках Південної Америки росте дерево гура, плоди
якого після дозрівання можуть
стріляти насінням зі швидкістю
до 70 метрів на секунду в радіусі
до 100 метрів.
• Найбільш отруйним деревом
на планеті прийнято вважати манцинелу. Під ним навіть у дощ не
варто стояти – краплі води з соком

29
вересня

30
вересня

+ 8°
+ 12°

середа
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здатні спричинити сильну алергійну реакцію на шкірі.
• Індієць Джадав Паєнг має
власний тропічний ліс площею
550 га. Він почав його створювати у
16-річному віці на пустирі.
• Підраховано: щорічно вирубують близько 15 млрд дерев,
тоді як висаджують лише 5 млрд.
• Найвище дерево світу – секвоя, яка росте у США. Її висота,
як у хмарочоса, – 115 м, а діаметр
складає аж 8 м.
• Найтовстішими деревами є
баобаби, які часом досягають 16
м у діаметрі.
• Одне дерево за рік зазвичай
виробляє 100-200 кг кисню. Цього
достатньо для дихання людини
впродовж цілого року.
• Дерева за допомогою кореневої системи можуть спілкуватися між собою. Коли чуєте потріс-

кування у лісі – не хвилюйтеся, то
дерева «розмовляють».

• Світове дерево – один із
найстаріших сакральних символів
людства, уособлює собою єдність
і вічне життя.
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Три волосини:

у який спосіб зробити
волосся густішим

Закінчення. Початок у №№ 34-35

Які засоби використовувати?

Очищення і зволоження
«Не бійтеся мити волосся шампунем, – каже Кінгслі. – Всупереч
поширеній думці, миття шампунем не спричинює випадіння волосся. Навпаки: часте миття допомагає підтримувати здоров’я шкіри й
потрібне для росту волосся».
Шампуні, що сприяють густоті волосся, нині дуже ефективні й представлені в багатьох
брендів. Вибирайте засоби, які
пропонують живильний догляд
для волосся, водночас усувають
надлишки олії та інших продуктів, щоб не обважнювати волосся.
Але будьте обережні, щоб не
використовувати занадто багато
шампуню. «Я часто бачу клієнтів
з тонким волоссям, які скаржаться на його жирність і тьмяність,
– говорить Нортвуд. – Вони не
усвідомлюють, що в їхньому
волоссі відбувається інтенсивне
накопичення продуктів з важких
кондиціонерів або олій для волосся,
через які воно здається тьмяним
і жирним. У такому разі я завжди
рекомендую використовувати
хороший детокс-шампунь для
глибокого очищення».
Щоб волосся було здоровим
у довгостроковій перспективі,
Кінгслі радить робити процедури догляду за волоссям перед
миттям голови шампунем, щоб
надати волоссю еластичності й
зміцнити його загалом.

Розчісування

Те, як ви розчісуєте волосся,
теж впливає на його стан. Щоб
волосся було товщим на вигляд,
під час сушіння феном використовуйте щітку з керамічною головкою. І виберіть іонний фен, щоб
видувати негативні іони, роблячи
волосся гладким і розпушеним.

«Подавайте тепле повітря під
щітку на рівні коренів, щоб збільшити об’єм, – говорить Нортвуд.
– Коли ви знімаєте щітку, переконайтеся, що ви ніби викручуєте її
з волосся, а не розчісуєте наскрізь,
щоб не порушити форми й об’єму
кучерів».

Укладення

Коли йдеться про укладення
тонкого волосся, треба використовувати хороший спрей для
збільшення об’єму. Розпиліть засіб безпосередньо на корені, щоб
надати волоссю висоти й об’єму,
а також зробіть його пружнішим
і густішим.
«З віком наше волосся стає
сухішим, – говорить Кінгслі. –
Це може призвести до ламкості
й стоншення, тому дуже важливо використовувати легкі зволожувальні засоби. Хороші засоби
можуть миттєво замаскувати
стоншення волосся, піднести моральний дух і впевненість у собі».

Маски та процедури для
шкіри голови
Щоб підтримувати густоту
волосся в довгостроковій перспективі та сприяти загальному
здоровому росту волосся, Охта
рекомендує надавати особливої
уваги шкірі голови. Тому варто
очищати її що два-три дні й
додати гарної олії для шкіри
голови до свого рутинного догляду за волоссям. «Туга шкіра
голови свідчить про напруження,
викликане стресом, що може стати причиною випадіння волосся,
– говорить Охта. – Стимулюйте
волокна й ріст волосся, а також
підтримуйте кровообіг, регулярно
масажуючи шкіру голови».
Текст: Emma Strenner, Tish
Weinstock
За матеріалами vogue.co.uk
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ДЮНА

ХОЛОДНИЙ РОЗРАХУНОК

Жанр: драма, пригоди, фантастика

Жанр: драма, трилер

БЕСТСЕЛЕР

МУЛАН: НОВА ЛЕГЕНДА

Жанр: драма, комедія

Жанр: Мультфільм, анімація,
пригоди, екшн

Міфічна і емоційно заряджена
подорож головного героя, Пола
Атріда. Він вирушить на найнебезпечнішу планету у Всесвіті, щоб
врятувати майбутнє своєї родини і свого народу. Адже ворожі
сили вступають у конфлікт через
найцінніший і найрідкісніший ресурс – речовину, здатну розкрити
найбільший потенціал людства.
Виживуть лише ті, кому вдасться
перемогти власні страхи.

Щоб врятувати свій видавничий
дім, який дістався Люсі Скіннер у
спадок, вона відправляється в тур
країною. З собою дівчина бере
колись успішного письменника
Гарріса Шоу, який давно поховав
свій талант у пляшці. Зацікавити
молодь книгами – непросте завдання, але це ще пів біди! А от
приборкати нестерпний характер
безпробудного п'янички виявилось
справжнім викликом!

Головне у покері - зберігати холоднокровність і рахувати на кілька
ходів вперед. Саме ці навички Вільям опанував досконало, коли вирішив почати нове життя. Тепер він
впевнено йде до участі у Світовій
серії та великих грошей. Це його
шанс назавжди залишити таємниці
минулого. Проте коли доля підкидає йому шанс на відплату, Вільям
потрапляє у гру, де на кону стоїть
щось більше, ніж гроші.

Повернення легендарної Мулан!
Дівчина-войовниця пробралася в
табір супротивника, щоб вбити
принца ворожого народу. Але побачивши перед собою 8-річну дитину,
вона порушує наказ і, об'єднавшись
з загадковим юнаком з армії противника, відправляється в повну
пригод подорож.
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