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Біжать усі:
У Житомирі пройдуть
заходи до Всесвітнього у Житомирі відбудеться VI
«Нова Пошта
дня туризму
– Космічний
напівмарафон»

Анна Сергієнко

День туризму у Житомирі відзначать 24
вересня низкою заходів,
план проведення яких
був погоджений Житомирським виконкомом
15 вересня.

Анна Сергієнко

У Житомирі 25-26
вересня організують VІ «Нова Пошта
– Космічний напівмарафон», дитячі
легкоатлетичні забіги
та «Ярмарок спорту».
Таке рішення прийняли 15 вересня під час
засідання виконкому.

Цьогоріч заходи пройдуть на двох локаціях
– вулиці Михайлівській
та на майданчику біля
кінотеатру «Жовтень».
Так, на майданчику біля
«Жовтня» Житомирська
облдержадміністрація
організовує туристичний
форум «Мандруй Житомирщиною» та фестиваль «ZT-EXPO 2021».
На вулиці Михайлівській з
12:00 до 18:00 буде розміщено
виставку туристичних агенцій міста, тематичну фотозон у та вис тавку об`є к т ів
туристичної сфери. Відомо,
що розмістять свої експозиції
музей космонавтики імені С.
П. Корольова, літературний та
ремісничий музеї.
Планують розіграти путівку
на двох до Будапешта. Крім того,
на містян чекає концертна програма за участі молодіжних гуртів, студентів ВНЗ. Заплановане
нагородження викладачів та студентів Поліського національно-

Як зазначила начальниця
управління у справах сім'ї,
молоді та спорту міської ради
Ірина Ковальчук, «Нова Пошта
– Космічний напівмарафон» –
це наймасовіший спортивний
захід року.
го університету та Державного
універститету «Житомирська
політехніка». 5 кращих туристичних агенцій міста отримають
відзнаки від міської влади. Нині
на сайті міськради можна долучитися до голосування та обрати
кращих із кращих.
24 вересня на імпровізованій сцені поблизу театру
ляльок туристичні агенції проведуть обговорення проблем
галузі і дадуть відповіді на запитання городян.

«Учасникам будуть доступні забіги на дистанції від 1 до 21
км, а також командна гонка
на 5 км. На наймолодших учасників напівмарафону чекають
дитячі дистанції на 100 та 500
метрів.
На маршруті передбачено
все необхідне для комфортного забігу: роздягальні, пункти
охолодження, харчування та
гідратації, медичний супровід
на трасі та фініші», – повідомляють у «Новій Пошті».
На сайті, де здійснюється
реєстрація, вказано, що дитячі забіги безкоштовні, реєстрація на 1 км недоступна,
командний забіг «Командна
П'ятірка» – 129 грн. Реєстрація на дистанцію у 5 км коштує 349 грн, на 10 км – 449
грн, на 21 км – 649 грн.

Довідково
Всесвітній день туризму встановлено Генеральною асамблеєю
Всесвітньої туристичної організації у 1979 році та припадає на
четверту неділю вересня. Метою
проведення заходу насамперед
є удосконалення інфраструктури
туристичної галузі, пропагування
міста Житомира, налагодження
співпраці з вітчизняними туристичними бюро та туроператорами.

Коротко про головне
• У Дніпрі вибухнув автомобіль, загинули
двоє людей: ЗМІ пишуть про замовне вбивство.
• Європейська комісія виділить Україні ще
600 млн євро як макрофінансову допомогу.
• Apple нарешті провела свою велику осінню
презентацію: показала нову лінійку iPhone,
представила смарт-годинник Apple Watch
Series 7 і оновлені планшети iPad.
• Міський суд Праги постановив взяти під
варту громадянина РФ Олександра Франчетті, який був затриманий за запитом
України.
• Університет Поплавського відкрив перший
в Україні і світі факультет TikTok.
• Як повідомляє Головне управління розвідки
України, командування Збройних сил РФ
продовжує нарощувати бойові спроможності оперативного угрупування російських
окупаційних військ на тимчасово окупованій території.

• За результатами опитування: більш ніж половина українців відмовилися б емігрувати
з України, при цьому 40% переїхали б на
постійне місце проживання до іншої країни
за наявності такої можливості.
• В Україні підвищаться мінімальні роздрібні
ціни на алкоголь.
• На південному заході Туреччини перекинувся автобус з українськими туристами,
ймовірно, у водія стався серцевий напад.
• В аеропорту Праги за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України,
був затриманий громадянин Росії, що брав
участь в окупації Криму.
• Протягом останнього часу фіксується збільшення кількості та інтенсивності порушень
режиму припинення вогню з боку бойовиків, з початку вересня ворог обстріляв
наші позиції 59 разів.
• Xiaomi почала блокувати свої смартфони
в окупованому Криму.

СХЕМА МАРШРУТУ
VІ «Нова Пошта – Космічний напівмарафон»
Старт: майдан Соборний – вул. Велика Бердичівська
– бульвар Старий – вул. Пушкінська – вул. Коцюбинського – вул. Велика Бердичівська – вул. Івана Франка – вул.
Дмитрівська (розворот перед вул. Князів Острозьких) – вул.
Івана Франка – вул. Велика Бердичівська – майдан Соборний – вул. Перемоги – вул. Миколи Сціборського (розворот
перед вул. Покровська) – вул. Перемоги (розворот перед
проспектом Незалежності) – майдан Соборний (одне коло).
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Житомирські податківці розповіли
про добровільне декларування
Марія Кравчук

16 вересня у Головному управлінні ДПС у
Житомирській області
відбувся брифінг, присвячений одноразовому добровільному
декларуванню активів
фізичних осіб, з яких не
сплачені або сплачені
не в повному обсязі податки та збори.
Спікерами на брифінгу були
заступник начальника Головного
управління ДПС у Житомирській
області Володимир Шелест та начальник управління податкового
адміністрування фізичних осіб
Олександр Мушицький.
«20 хвилин» вже раніше писали що, з 1 вересня 2021 року
фізичні особи мають можливість
легалізувати своє майно та статки.
Це може бути нерухомість, транспортні засоби, грошові кошти,
валюта або цінні папери, при

придбанні або отриманні яких
не сплачувалися податки.
Заст у п н и к нача л ьн и ка
Головного управління ДПС у
Житомирській області Володимир Шелест розповів, що підпадає під декларування, а що – ні.
« Д е к л а р у є м о н а с а мп е р е д
об’єкти не рухомості, рухоме
майно, паї, цінні папери, валютні

цінності та інші види активів.
Не підпадає нерухомість або
житловий будинок площею до 240
кв. м, квартира площею до 120 кв.
м, нежитлові приміщення, які
не підпадають під некомерційне
призначення, до 60 кв. м. Також не
підпадають транспортні засоби
особистого використання», – зазначив Шелест.

Пан Володимир наголосив
на тому, хто не має право бути
декларантом: «Особи, які не можуть бути декларантами, – це
ті громадяни, які подавали або
мають подавати декларацію
відповідно до Закону України
"Про запобігання корупції", також декларантами не можуть
бути особи, які є неповнолітніми або недієздатними».
Декларація подається добровільно, виключно в електронному
вигляді через електронний кабінет
платника з накладанням кваліфікованого електронного підпису.
Скористатись таким шансом ви
можете з 1 вересня 2021 року до 1
вересня 2022 року.
«Є випадки, коли платнику необхідно до декларації в обов’язковому
порядку додавати документи, які
підтверджують вартість задекларованих активів. Це насамперед
коли місце реєстрації самого активу перебуває за межами території
України або в разі декларування валютних цінностей, розміщених на
рахунках банку, як України, так і за
її межами», – розповів начальник
управління податкового адміністрування фізичних осіб
Олександр Мушицький.

Крім того, громадянам, які скористаються правом подати одноразову добровільну декларацію та
із задекларованих активів сплатять збір, держава гарантуватиме
звільнення від відповідальності за
порушення законодавства.
Збір нараховується відповідно
до вартості об’єкта декларування
за такими ставками:
• 5% – загальна ставка (альтернативна ставка – 6%, з можливістю
сплати податкового зобов’язання
трьома рівними частинами);
• 9% – ставка щодо закордонних активів (альтернативна ставка – 11,5%, з можливістю сплати
податкового зобов’язання трьома
рівними частинами);
• 2,5% – ставка щодо активів
у вигляді облігації внутрішніх
державних позик (альтернативна
ставка – 3%, з можливістю сплати
податкового зобов’язання трьома
рівними частинами).
Одноразове спеціальне
декларування є виключно добровільним. Його
мета – дати можливість
громадянам легалізувати власні неоподатковані
доходи й надалі їх вільно використовувати.

30 знакових книжок часів нашої незалежності:
житомиряни можуть долучитися до голосування
Анна Сергієнко

Список із 30 книг, які стали
знаковими за час незалежності
нашої держави, складуть за
результатами онлайн-голосування.
Міністерство культури та інформаційної
політики та Український інститут книги
започаткували з нагоди відзначення тридцятиріччя незалежності України проєкт
«30 знакових книжок нашої Незалежності».
Його мета – створити унікальний перелік
видань, що вплинули на формування та розвиток країни, її громадян, іміджу держави.
Починаючи з 15 вересня і до 15
жовтня кожен українець може взяти
участь у формуванні визначного
списку. Для цього потрібно проголосувати за одну або ж відразу за 30
книг зі 100, запропонованих на сайті
проєкту 30.book-institute.org.ua.
«"30 знакових книжок нашої Незалежності" дозволить зібрати ті історії, що фактично і є віддзеркаленням нашої незалежності.
Це люди, події та переломні моменти, які

мали безпосередній вплив на боротьбу за
свободу і гучно заявили про Україну світові.
Наша література сильна та самобутня. Як
класична, так і сучасна, з новими формами
та рішеннями, і з наслідуванням кращих
традицій геніїв пера минулого. Впевнений,
30 книг, за які проголосують українці, буде
дійсно виключним», – зауважив міністр

культури та інформаційної політики
України Олександр Ткаченко.
Як зазначають у Мінкульті, список із
100 топових книг був затверджений ще
влітку. «Над ним працювало широке коло
консультантів, а також група експертів:
літературознавців, менеджерів літературних
проєктів, письменників, перекладачів. Це

книги, що викликали суспільний резонанс,
висвітлювали важливі історичні періоди чи
події, сприяли розумінню історії України без
цензури і фальшувань, повертали забутих чи
силоміць вилучених із суспільного дискурсу
персоналій, сприяли створенню національної
ідентичності і становленню незалежності
нашої держави», – зазначили у Міністерстві
культури та інформаційної політики
України.
З 15 до 19 жовтня організатори проведуть підрахунок голосів, а вже 20 жовтня
оприлюднять його результати.
«Цим проєктом ми прагнемо нагадати
про визначні книжки й про важливість читання як складової націєтворення. За тридцять
років незалежності українське книговидання
зі справи пасіонаріїв перетворилось на цілком самостійну галузь. Наш проєкт ‒ це і
можливість нагадати про тих, хто робив
українську книжку видимою й самостійною, якісною й по-справжньому важливою.
Сподіваємось, що якомога широка аудиторія
українців долучиться до голосування, щоб
разом ми обрали знакові книжки й оживили
найвизначніші культурні надбання часів незалежності», ‒ резюмувала Олександра
Коваль, директорка Українського інституту книги.
Про результати голосування обов`язково
повідомимо наших читачів згодом, а поки
що пропонуємо долучитися до голосування
і обрати кращі, на ваш погляд, книжки.
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У Житомирі заклали капсулу будівництва
першого в Україні сміттєпереробного заводу
Руслан Мороз

У понеділок, 20 вересня, житомирські
журналісти, представники громадськості та
депутатського корпусу
були присутні на будівельному майданчику у
промзоні Житомира та
особисто змогли переконатися, як проводитиметься будівництво
сміттєпереробного
заводу, який житомирянам обіцяють роками.
На заводі буде сортувальна лінія, на якій від сміття житомирян
з контейнерів відбиратимуть вторсировину (метал, папір, пластик
тощо), органічні відходи (перетворення у компост), а решту неліквіду перетворюватимуть у RDFпаливо. У ньому може бути все що
завгодно, включаючи небезпечні
відходи. Також буде проводитися
переробка різноманітного негабаритного сміття, значну частину
якого становить деревина.

Міський голова Сергій Сухомлин запевняє, що запуск
заводу в роботу передбачено
вже у 2022 році. Також міська
влада обіцяє, що потужностей

На Житомирщині за
тиждень виявлено
1208 нових випадків
захворювання на COVID-19
З 15 по 21 вересня в
Україні було зафіксовано 30 274 нових випадки
COVID-19. Зокрема на
Житомирщині – 1208.
Зауважимо, що показник захворюваності по Україні та на
Житомирщині поступово зростає.
15 вересня показник захворівших на COVID-19 на Житомирщині становив 116 осіб. 16 вересня
цифра була більшою – 278 людей,
наступного дня було виявлено 196
захворівших на COVID-19. 18 вересня кількість захворівших становила 215 випадків, 19 вересня
хворих було 171 особа. 20 вересня
виявили 150 випадків, 21 вересня
захворіло 82 особи.
Нині на Житомирщині зареєстровано 1 872 летальних випадки
від COVID-19.
Пам’ятайте, що послаблення карантину – не його скасування!

За порушення норм, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19, встановлено
адміністративну та посилено
кримінальну відповідальність!

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

заводу вистачить для переробки
85 тисяч тонн сміття у рік, буде
створено понад 200 робочих
місць та місто отримає мільйонні інвестиції.

«Цей об’єкт дуже важливий для
Житомира з багатьох аспектів,
насамперед це екологія. У Європі
майже не залишилось країн, де не
переробляли б сміття. А в Україні

ми будемо першими», – зазначив
Сухомлин.
«Окрім екологічного аспекту,
у нас вибудувана стратегія, щоб
через декілька років повністю
відійти від газу. Будівництво чотирьох ТЕЦ, яке планується у
Житомирі, дозволить закрити на
70% потреби теплокомуненерго.
У нас ще залишається 30%: і от
35-38 тонн RDF, що буде вироблятися на цьому заводі, це якраз еквівалент приблизно 18 млн кубів
газу», – додав Сергій Сухомлин.
Зазначається, що потужностей заводу вистачить й на переробку сміття сусідніх громад.
Однак самостійно підприємство
не зможе укладати угоди, дозвіл
надаватиметься виконкомом.
Хорватська компані я, котра
постачає обладнання на житомирський сміттєпереробний, в
Європі вже побудували 60 таких
заводів. Також міська влада запевняє, що після повноцінного
запуску заводу навантаження
на полігон побудових відходів
зменшиться щонайменше ушестеро.
Під час зустрічі на території
заводу заклали капсулу: спочатку планували, що вона буде порожньою, але потім мер запропонував покласти туди медичну
маску й поховати коронавірус.

Прокуратура відкрила
провадження за фактом
скиду неочищених стоків
у річку Тетерів
Руслан Мороз

Житомирська обласна прокуратура 21 вересня 2021 повідомила про
те, що у результаті скиду КП «Житомирводоканал» неочищених стоків
у річку Тетерів розпочато кримінальне провадження.
«Житомирською окружною прокуратурою за
результатами вивчення численних повідомлень
у засобах масової інформації зареєстровано кримінальне провадження за фактом забруднення
річки Тетерів.
Внаслідок неодноразового виходу з ладу обладнання каналізаційної насосної станції міста
Житомира систематично здійснюється скид неочищених стічних вод у річку Тетерів», – йдеться
у повідомленні.

Окружною прокуратурою з метою встановлення винних та їхнього притягнення
до передбаченої законом відповідальності
зареєстровано кримінальне провадження
за ч. 1 ст. 242 КК України (порушення правил охорони вод). Санкції вказаної статті
передбачають покарання штрафом від ста
до двохсот неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до п'яти років, або обмеженням волі на той самий строк.
Нині досудове розслідування триває, із залученням спеціалістів Державної екологічної інспекції
Поліського округу встановлюються обставини скоєного злочину та причини, внаслідок яких відбувається забруднення річки Тетерів стічними водами.
Житомирська окружна прокуратура здійснює
процесуальне керівництво. Досудове розслідування проводить відділ поліції № 1 Житомирського
райуправління поліції.
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Офіційно

З четверга Житомирщина переходить
на «жовтий» рівень епіднебезпеки
мобільних вакцинальних сесій у
разі відсутності в закладах освіти
постійних пунктів щеплень;
- інформування та проактивного запрошення до вакцинації
не лише вчителів та працівників
закладів освіти, а також їхніх родичів та родичів здобувачів освіти
до існуючих пунктів щеплень у
закладах освіти та під час роботи
виїзних мобільних вакцинальних
сесій.

Руслан Мороз

Рішенням Державної
комісії ТЕБ та НС з 23
вересня 2021 року в усіх
регіонах України буде
встановлено «жовтий»
рівень епіднебезпеки.
Під головування прем'єрміністра України Дениса Шмигаля 21 вересня 2021 року відбулося
позачергове засідання Державної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. До засідання долучилися
також голови обласних державних
адміністрацій.
Державна комісія заслухала доповідь міністра охорони здоров’я
Віктора Ляшка щодо поширення
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та
розглянула питання впровадження в усіх регіонах країни «жовтого»
рівня епідемічної небезпеки.
Прем’єр-міністр зауважив, що
епідемічна ситуація в країні стрімко погіршується, тому обов’язок
держави – захистити життя та
здоров’я людей. Водночас він наголосив, що вакцинація на сьогодні є найефективнішим способом
протидії COVID-19, і держава забезпечила можливість будь-кому
щепитися безкоштовно.
Глава уряду наголосив, що
Кабінет Міністрів змінами до постанови в певному плані також
пом’якшив обмежувальні заходи
та дозволив працювати закладам
господарювання та освіти навіть
у «червоній» зоні, але за певних
умов.
«Обмеження "жовтої" та "червоної" зон не поширюватимуться
на ті заклади, де персонал та відвідувачі вакциновані, мають негативний тест або підтвердження нещодавно перенесеної хвороби. Це той
метод, який на сьогодні успішно
використовує низка європейських
і світових країн для того, щоб уберегти людей і водночас не зупиняти
економічну активність країни»,
– зазначив прем’єр-міністр.
За результатами засідання
Державна комісія ТЕБ та НС
вирішила:
- встановити з 00 год. 00 хвилин 23 вересня 2021 р. «жовтий»
рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території
всіх регіонів України;
- застосувати на території всіх
регіонів України обмежувальні
протиепідемічні заходи, передбачені для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки;
- головам обласних та міста
Києва державних адміністрацій

У зв'язку з погіршенням
епідемічної ситуації
уряд на позачерговому
засіданні ухвалив рішення про продовження дії
адаптивного карантину
до 31 грудня 2021 року.

вжити заходів щодо забезпечення
дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів,
передбачених для відповідного
рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
Учасники засідання також
порушили питання охоплення
населення вакцинацією, зокрема
вчителів та працівників закладів
освіти. Денис Шмигаль зауважив,
що порівняно з минулим роком
захворюваність на COVID-19 серед
дітей зростає.

З урахуванням обговорення Державна комісія доручила
головам обласних та міста Києва державних адміністрацій
вжити заходів до:
- можливості залучення до
процесу вакцинації, у тому числі
вчителів та працівників закладів
освіти, можливостей існуючих
пунктів щеплень у закладах освіти;
- забезпечення можливості та
організації вакцинації, у тому числі вчителів та працівників закладів освіти, за допомогою виїзних

Та кож м і н іс т р охор он и
здоров’я Віктор Ляшко повідомив,
що минулого тижня відбулася переорієнтація мобільних бригад
щеплення на заклади освіти. Учасники наради також наголосили
на важливості протидії підробці
документів, які засвідчують вакцинацію та відсутність захворювання
на COVID-19.
Голова Національної поліції
Ігор Клименко доповів про результати перевірки щодо підроблення ковід-документів за минулий
тиждень. Так, було проведено 14
обшуків, що стосуються фактів
підроблення результатів ПЛРтестів, довідок про вакцинацію,
міжнародних свідоцтв про вакцинацію та ковід-сертифікатів. З них
2 обшуки в медичних закладах, та
2 – у туристичних агенціях. Було

задокументовано незаконну діяльність трьох лікарів і семи посередників у шести регіонах країни. Вилучено 50 міжнародних свідоцтв
про вакцинацію, 107 ПЛР-тестів
і заблоковано 1 телеграм-канал,
який займався розповсюдженням
таких документів.
Прем’єр-міністр дав завдання
МВС та МОЗ спільно з СБУ продовжити роботу щодо викриття осіб
та веб-ресурсів, які займаються
виготовленням та розповсюдженням підроблених документів та
шкодять здоров'ю українців.
При «жовтому» рівні діятимуть такі карантинні обмеження:
- заборонено проводити масові заходи за участю понад однієї особи на 4 кв. метри площі
території або наповненістю залів
понад дві третини місць у кожному окремому залі;
- не більше 4 осіб за столиком
в закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;
- кінотеатри та інші заклади
культури працюватимуть із заповненістю залів менше за дві
третини місць або 50% місць у
кожному окремому залі;
- спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть лише у разі
обмеження кількості відвідувачів
з розрахунку одна особа на 10 кв.
метрів площі тощо.
Водночас обмеження «жовтого» рівня епіднебезпеки не будуть
застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) та щонайменше
80% організаторів масових заходів,
працівників кафе та ресторанів, кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших
культурних закладів, спортзалів
та басейнів матимуть хоча б одне
щеплення або чинний (72 год.)
результат ПЛР-тесту чи експрестестування.
Кінцеве рішення про те, чи
надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватися всіх
карантинних обмежень, залишається за власником. Аби верифікувати безпечність відвідувачів чи
працівників закладів (крім освіти),
тимчасово слід користуватися
міжнародними свідоцтвами, «жовтими» чи «зеленими» внутрішніми COVID-сертифікатами, довідкою 063/о (картка профілактичних
щеплень), чинною довідкою про
негативний результат (72 год.)
ПЛР-тесту чи експрес-тестування
на антиген.
Заклади освіти працюватимуть за умови наявності не
менше як у 80% працівників
хоча б одного щеплення. Для
верифікації безпечності працівників освіти приймаються міжнародні свідоцтва та
COVID-сертифікати.
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На сторожі безпеки
• СБУ провела масштабні
антитерористичні навчання поблизу північного
кордону України
СБУ провела антитерористичні навчання у прикордонних
районах Житомирської області.
Спецпризначенці знешкодили
«диверсійно-розвідувальну
групу», яка планувала вчинити вибух на військовій базі
та втекти до сусідньої країни,
нелегально перетнувши державний кордон.
За легендою тренувань,
умовні диверсанти прибули в
регіон із завданням спровокувати масштабну надзвичайну
ситуацію. Вони планували підірвати одну з військових баз
артилерійських боєприпасів
за допомогою безпілотного
літального апарата (БПЛА).
Учасники навчань затримали одного з «диверсантів»
пі д час спроби атакувати
спецоб’єкт безпілотником із
вибуховим пристроєм. БПЛА
був успішно «подавлений»
системою радіоелектронної
боротьби. Решта членів ДРГ
намагалися втекти у напрямку
державного кордону.
У результаті спільних пошукових заходів силовики знешкодили основну групу озброєних зловмисників неподалік
пункту пропуску «Виступовичі».
Особливістю тренувань
було те, що роль членів ДРГ
виконували спецпризначенці.
Вони мають високий рівень
вогневої і тактичної підготовки, які застосовували у ході
навчань.
Це дало змогу змоделювати максимально складний
і наближений до реального
перебіг навчальної ситуації.
У тренуваннях взяли участь
підрозділи регіональних управлінь СБУ, Національної гвардії,
Збройних сил України, Держприкордонслужби, Національної поліції, представники
органів влади і місцевого самоврядування.
За оцінками координаційної групи Антитерористичного
центру при Управлінні СБУ в
Житомирській області учасники
тренувань успішно відпрацювали алгоритми міжвідомчої
взаємодії щодо запобігання
диверсійним і терористичним
загрозам.

СЛУЖБА
БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ
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Тема номера

Злочин проти природи:
водоканал знову злив
неочищені стоки у Тетерів
Руслан Мороз

Протягом 17-18 вересня 2021
року відбувся черговий, офіційно
– третій, аварійний скид каналізаційних стоків у річку Тетерів.
Вже нікого не дивує факт, що каналізаційні
стоки Житомира постійно отруюють річки не
тільки Житомирщини, а й всієї України, спричиняючи глобальну екологічну катастрофу.
Державна екологічна інспекція Поліського округу на власній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» 18 вересня 2021
року повідомила:
«КП "Житомирводоканал" продовжує здійснювати злочин проти природи. Сьогодні о 6-й
ранку на телефон гарячої лінії інспекції повідомили, що знову на ГКНС КП "Житомирводоканал"
сталась аварійна ситуація, і як вже стало для
цього підприємства нормою – розпочато скид
неочищених стічних вод у річку Тетерів.
Державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Поліського округу
перебувають на місці події з метою фіксації
скиду та відбору проб води для визначення в
ній вмісту забруднюючих речовин та вжиття
в межах повноважень відповідних заходів. Будемо
тримати ситуацію на контролі та інформувати про подальші дії».

Днем раніше у соціальних мережах комунальне підприємство «Житомирводоканал» теж розмістило повідомлення про
чергову «раптову» аварію:
«До уваги жителів Житомира! Під час запуску обладнання у водопровідній камері, що
розташована в районі Кам'яного узвозу, виникла
аварійна ситуація. Нині працівники підрядної
організації «КСМ-ГРУП» працюють над ліквідацією наслідків аварійної ситуації. Під час
проведення робіт може спостерігатись значне
зниження тиску подачі води по всьому місту».
У цей час спостерігалося або повне припинення водопостачання, або його суттєве
погіршення у багатьох районах міста. Вода
мала не зовсім природний колір, її важко було
віднести навіть до категорії «технічна вода».
Зранку суботи, 18 вересня 2021 року, комунальне підприємство «Житомирводоканал» знову повідомило про аварійну ситуацію:
«Сьогодні на головній каналізаційній насосній
станції міста вийшло з ладу обладнання, яке
забезпечувало перекачування стоків зі станції на
очисні споруди каналізації: о 3:00 було вимкнено
головний насос унаслідок його некоректної роботи і запущено резервний, о 6:00 – з ладу вийшов
і резервний. Нині працівники водоканалу власними силами намагаються відновити роботу
електродвигунів».
До середини дня вже повідомлялося про
ліквідацію аварії:
«На головній каналізаційній насосній станції
відновлено роботу насосного обладнання – станція продовжує працювати у звичайному режимі.
7 годин знадобилося нашим працівникам, щоб
відновити роботу першого насосного агрегату,
який вийшов з ладу на ГКНС, і налагодити процес транспортування стоків на очисні споруди
каналізації. Через 12 годин безперервної роботи
було запущено другий насос. Спасибі, хлопці, за
оперативну роботу!».
Але замість спасибі в коментарях у соціальних мережах з’явилися інші дописи: «Працівникам респект величезний! А керівництву по
морді!». На це також було резонно відмічено,
що керівництво не може дати саме собі по
морді.
Державна екологічна інспекція Поліського
округу в день аварії повідомила по те, що зразки з річки відібрані для дослідження.
Це як мінімум третя аварія на КНС
за останні два місяці. Екологи б'ють
на сполох, адже неочищені каналізаційні стоки нищать рибу і все
живе в річці.
Варто зазначити, що у 2018-2020 роках за кошти Світового банку у Житомирі розпочалася
реконструкція очисних споруд – вартість робіт
на початковому етапі склала майже 12 мільйонів євро. Виникає цілком резонне питання:
на якому етапі перебуває реконструкція, і які
насоси – нові чи старі – постійно ламаються?
Сподіваємося, керівництво водоканалу найближчим часом прояснить ситуацію. Хоча
директор КП «Житомирводоканал» Андрій
Нікітін вже неодноразово надавав коментарі
стосовно цього питання і щоразу запевняв,
що це була остання аварія і більше Житомир
відключати від водопостачання не будуть. Але
правда виявилася трохи іншою.

Передісторія

Перша масштабна аварія на КНС у Житомирі сталася ввечері 6 серпня 2021 року:
через сильні дощі було затоплено машинний
зал, потужностей насосного обладнання не
вистачило для перекачування всіх стоків на
очисні споруди, і вони почали потрапляти в
річку. В результаті понад 7 тисяч кубометрів
неочищених стоків були злиті у Тетерів, що
стало причиною масової загибелі риби та інших річкових жителів.
Тільки 13 серпня вдалося запустити насоси
і нормалізувати ситуацію, припинивши скидання каналізаційних стоків у річку Тетерів.
Протягом всього зазначеного часу каналізаційні стоки без очищення потрапляли до річки
Тетерів, а далі в екосистему України.
Працювала офіційна робоча група Житомирської міської ради, яка де-факто не змогла
надати жодних адекватних висновків. Висновок
комісії викликаі сумний сміх у містян. До того
ж неофіційно з’ясувалося, що насправді аварію
викликала недбалість працівників, які нібито,
за чутками, після ремонту забули закрити засувку, через яку під час зливи й було затоплено
насосну станцію. Але офіційні висновки не
мають посилання на цей факт.
31 серпня 2021 року співробітники
державної екологічної інспекції знову
зафіксували черговий масштабний скид
неочищених стічних вод у річку Тетерів.
Під тиском громадськості, яка наполягала
на звільненні директора КП «Житомирводоканал» Андрія Нікітіна, міській голова Сергій
Сухомлин обмежився тільки доганою. І ось до
чого це призвело.
Скільки ще очікувано аварійних ситуацій попереду, житомиряни можуть тільки
гадати… А про поновлення екосистеми річок
навколо Житомира взагалі доведеться забути
років на 10-15 мінімум.
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Власна кишеня

Дикі ціни на ринках, але це ще не межа
Стосовно промислової
групи товарів – одягнутися
з нуля просто нереально

Руслан Мороз

Осінь тільки розпочалася, а ціни в магазинах і
на ринках вже шокують
житомирян, і фахівці
прогнозують їхнє подальше зростання!
Державна служба статистики
України нещодавно оприлюднила
шокуючу статистику: 67,1% дорослого населення України відносять
себе до категорії бідних і тільки
1% дорослого населення вважає
себе представниками середнього класу! Дані дослідження були
оприлюднені на офіційному сайті
Держстату напередодні Дня Незалежності.
Закінчується вересень, але
більшість містян не змогли
заявити про те, що повністю
зробили заготівлі на зиму
Вже майже зак ін чуєтьс я
сезон заготівок на зиму, але
за рандомними розмовами на
ринку з’ясувалося, що більшість
покупців на ринках ще продовжують щось купувати на зиму
і скаржаться на великі ціни. Ба
більше, за особистим досвідом,
зараз відбуваються організовані
закупівлі картоплі та іншої сільгосппродукції в селян області, але
знову драконівські ціни, тільки в
іншій бік. Так, за нашими даними,
на території колишніх Чуднівського і Лугинського районів заїжджі
комерсанти скуповують картоплю нового врожаю за 3–4 грн за
кілограм. У той же час на ринках
картопля в сітках продається за
ціною близько 9–10 грн/кіло. Відчуваєте різницю?
Також, незважаючи на повідомлення про рекордний врожай
кукурудзи, інші культури, на жаль,
не дали нам змогу з цього порадіти. На городах містян теж не все
цього року вродило.
Тривожним залишається стан
тваринництва. Так, ми вже повідомляли про те, що продавчині на
ринках скаржилися на зменшення
кількості свиней, які здавалися
населенням на м'ясо. Ці розмови
отримали документальне підтвердження Держстату. За його
офіційними даними, станом на
1 вересня 2021 року кількість
сільськогосподарських тварин
скоротилася на 6–8% по Україні
залежно від регіону порівняно
з минулим роком. При цьому
кількість корів по Житомирській
області зменшилася майже на 5%,
кількість іншої великої рогатої худоби навіть на 7–8% порівняно з
аналогічним періодом минулого
року. Менш всього скорочення
торкнулося домашньої птиці – її
стало менше на 1,5-2%. Але питання, що саме житомиряни будуть
їсти взимку, поки що залишається
відкритим.

Прямуючи до речового ринку,
ми також натрапили на цілу низку
несподіванок. Ціни на всі сезонні
товари зросли, хоч офіційно курс
долара зменшився в обмінних
пунктах. Звичайна чоловіча демісезонна куртка коштує сьогодні
як утеплена на хутрі минулого
року. Взуття подорожчало не так
сильно, але також збільшення на
рівні 10-15%.

Стосовно житловокомунальної сфери

Є, звісно, варіанти, що нам
знову будуть завозити м'ясо від
європейських та американських
виробників. Тоді знову картопля
буде єгипетською, цибуля ізраїльською, огірки невідомого походження з південних країн.

Сьогодні у магазинних
цінниках
На сьогодні у магазинах цукор
можна придбати за ціною 26-29
грн за кілограм. Мішок вагою 10
кілограмів на ринку продають за
250 грн. Але в деяких супермаркетах вже є цукор за ціною до 35
грн за кілограм.
На ринках Житомира майже
зникла чорниця, тому почали рости ціни на лохину. Зараз вона ще
не дуже дорога, але все ж 200 грн
– це гроші. Нагадуємо, що взимку
ціна на лохину досягала 600 грн,
і тому продавці замінювали цінники із зазначенням ціни за 100
грн. Такий собі маркетинговий
хід. Як і минулого разу, дари лісів
коштують від 200 грн за 3-літрове
відеречко білих грибів. Вартісними також залишаються лисички
– за літрову баночку лисичок просять 70–110 грн.
Подорожчали трохи огірки
з городів. За п’ятилітрове відро
огірків для консервації просили
90-100 грн, а за восьмилітрове ціна
складала від 120 до 160 грн. Так що
знову констатуємо факт, що заготовки на зиму будуть дуже дорогі.
Закінчуються помідори. Сорт
«сливка», який минулого тижня
коштував 15 грн, продається на
розкладках по 20-25 грн. Зросла
ціна й на інші сорти помідорів.
На жаль, якість обернено пропорційна ціні. Все вже зів`яле та має
не зовсім їстівний вигляд.

Дешевшими стали персики,
виноград, сливи. Але знову проблема ціна-якість залишається.
Багато людей похилого віку просто годинами ходять по ринку,
щоб дочекатися моменту, коли
продавці будуть знижувати ціни
в зв’язку із закінченням робочого
дня або взагалі будуть реалізовувати некондиційний товар.
Картопля, про яку ми вже згадували, на розкладках коштує від
10-15 грн за кіло. Зелень на розкладках тримає позиції в межах
15-20 грн за 100 грамів.
Стабі льн і ціни на рибн і
продукти. Але вибір, на жаль,
не дуже великий. Завжди рибне різноманіття починається з
першими холодами. Тоді можна
придбати будь-яку рибу або інші
дари моря, але за захмарну ціну.
Більш адекватними ціни стають,
за нашим досвідом, десь на початку жовтня-листопада. Потім,
ближче до свят, знову спостерігається зростання.
З цінами на м'ясо історія продовжується. Непомітне, але постійне зростання на кілька копійок
щотижня. Тож ціна зараз суттєво відрізняється від ціни місяць
тому. Нормальне свиняче м'ясо
можна придбати за 150-160 грн за
кіло. Ще на початку літа подібна
покупка коштувала на 15-20 грн
дешевше.
Вчергове спостерігаємо суттєву різницю між цінами на курячі
яйця – від 25 до 38 грн за десяток
залежно від виробника.
Індекс сільськогосподарської
продукції, за даними Держстату, у січні−липні 2021 року порівняно із січнем−липнем 2020
р. становив 102,5%. Отже, ціни
зросли в середньому на вказану
величину.

Повертаючись до даних Держстату, констатуємо, що на кінець
липня 2021 року заборгованість населення зі сплати за постачання та
розподіл природного газу становила 23,7 млрд. грн, за постачання
теплової енергії та гарячої води
– 20,3 млрд. грн, за постачання
та розподіл електричної енергії
– 7,1 млрд. грн, за централізоване
водопостачання та водовідведення – 6,5 млрд. грн, за управління
багатоквартирним будинком – 5,5
млрд. грн, за надання послуг із
вивезення побутових відходів – 1,2
млрд. грн.
Проблема в тому, що якщо
не буде грошей на початок опалювального сезону, то сам опалювальний сезон може не розпочатися!

Харчування переважає над
одягом
Держс тат наводить
дані, що на харчування
(включаючи харчування
поза домом) домогосподарства витрачали 49%
усіх витрат (на 0,7 відсоткового пункту більше,
ніж у минулому році). На
купівлю непродовольчих
товарів та послуг (без витрат на харчування поза
домом) домогосподарства
направляли 39% усіх сукупних витрат, що на 0,9
в.п. менше, ніж у попередньому періоді. Отже, їжу
все одно доводиться купувати за більшою ціною, а
на одязі економити.

За результатами опитування
домогосподарств щодо самооцінки рівня їхніх доходів, проведеного
у січні 2021 року, 3,2% домогосподарств повідомили, що рівень
їхнього доходу не дозволив забезпечити навіть достатнє харчування
(у січні 2020 року – 2,8%). Серед
багатодітних домогосподарств
частка таких домогосподарств
склала 4% (7%).
Споживчі витрати на купівлю
непродовольчих товарів та послуг
міських домогосподарств в 1,3 раза
перевищували аналогічні витрати
у сільських домогосподарствах,
зокрема на відпочинок і культуру, освіту, житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива,
зв’язок – в 3–1,2 раза, на транспорт,
охорону здоров'я (медикаменти
та медичні послуги), предмети
домашнього вжитку, побутову техніку, поточне утримання житла,
на придбання одягу та взуття –
відповідно на 13–5%.
Домогосподарства з дітьми витрачали на купівлю непродовольчих товарів та отримання послуг
40% сукупних витрат, що на 3 в.п.
більше, ніж у домогосподарствах
без дітей. У середньому на освіту,
відпочинок і культуру, оновлення гардеробу, на оплату послуг
транспорту, зв’язку, на придбання
предметів домашнього вжитку,
побутової техніки та поточне
утримання житла, на оплату житла (включаючи поточний ремонт),
води, електроенергії, газу та інших
видів палива домогосподарства з
дітьми витрачали в 6–1,4 раза більше коштів, ніж домогосподарства
без дітей.

Ліки та лікарі також
доступні не всім
Залишаються проблеми з
доступністю послуг лікарів. У
третині домогосподарств, у яких
хто-небудь з осіб за потреби не
отримав медичну допомогу (6%
усіх домогосподарств), хворі не
мали можливості відвідати лікаря
(у сільській місцевості таких домогосподарств було 42%). У 57% таких
випадків опитувані пояснили це
високою вартістю послуг, у 26% –
відсутністю медичного спеціаліста
потрібного профілю (у сільській
місцевості – 37%) та 12% – занадто
довгою чергою.
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На варті закону
• На Житомирщині повідомлено про підозру чотирьом членам організованої
групи у незаконному виготовленні та збуті фальсифікованого пального
Установлено, що організували підпільну діяльність жителі Житомирського району,
які не будучи суб’єктами господарювання та без отримання
ліцензії у спеціально орендованому приміщенні виготовляли
фальсифіковане дизпаливо через його розбавлення різними
домішками. Згідно з попередніми результатами слідчих дій і
аналізу окремих банківських
рахунків задокументовано обіг
готівкових коштів в розмірі понад 25 мільйонів гривень.
• Припинено діяльність
злочинної групи з корупційними зв’язками, яка
«спеціалізувалася» на привласненні компенсаційних
бюджетних коштів за втрачене майно при відселенні
з радіоактивно забруднених
територій
Установлено, що організована злочинна група у складі
начальника управління, начальника відділу РДА та місцевого
суб’єкта оціночної діяльності
через зловживання своїм службовим становищем та внесення
до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей
у 2017–2020 роках налагодила
механізм протиправного заволодіння бюджетними коштами,
призначеними для компенсації
за втрачене нерухоме майно у
разі відселення або переселення з радіоактивно забруднених
територій.
• За апеляцією прокурора
апеляційний суд призначив
покарання у виді 4 років позбавлення волі за грабіж
Судом установлено, що
22-річний чоловік під час тимчасового проживання у смт
Гранітне Малинського району
23 лютого 2017 року близько
22 години, перебуваючи у стані
алкогольного сп’яніння, зустрів
на вулиці раніше не знайомого йому чоловіка та з метою
його пограбування заподіяв
декілька ударів по обличчю,
голові і тулубу, внаслідок чого
потерпілий знепритомнів. Обвинувачений заволодів зимовою курткою потерпілого,
грошовими коштами в сумі 835
грн та мобільним телефоном,
після чого залишив потерпілого
лежати на снігу без верхнього
одягу.

ПРОКУРАТУРА
УКРАЇНИ
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Голос народу

Бійка в супермаркеті, факультет TikTok та
опитування серед житомирян: що містяни
обговорювали у мережі Facebook за тиждень
Анна Сергієнко

Продавчиня напала
на покупця в супермаркеті у Житомирі, в університеті Поплавського
відкрили факультет
TikTok, житомиряни
оцінили діяльність місцевої влади та розвиток
міста.
Такі теми житомиряни обговорювали найактивніше у мережі Facebook протягом минулого
тижня.

Бійка у супермаркеті

В одному із житомирських супермаркетів покупчиня побилась
із продавчинею через маску – на
місце виїжджала поліція.
Інцидент стався вранці 15 вересня в супермаркеті на Великій
Бердичівській.

«Касир зажадала негайно надіти
маску, я почала її шукати в сумці,
але вона не заспокоювалася, кричала
на мене, ображала. Тоді я жбурнула
цю моркву на стрічку, і хотіла вже
йти – але тут касир з криком "нехай мене звільнять..." вискочила
з-за каси, схопила мене за волосся
і почала бити», – розповідає постраждала дівчина Єлизавета.
«Крім того, їй допомагала охоронець, вона тримала мене і не дозволила піти. У підсумку я запізнилася
на роботу, і мене звільнили», – додає вона.
За словами касирки Ольги,
морква, кинута на стрічку, потрапила в неї – це остаточно вивело
її з себе, і тому вона напала на покупчиню. На місце виїжджала поліція, проте в результаті сторони
домовилися мирно і вирішили не
писати заяви в поліцію.
Касирці оголосили догану,
також Ольга заплатить штраф.
Постраждала дівчина втратила
роботу через запізнення, пов'язане
з довгим очікуванням поліції і подальшим розглядом.
Житомиряни активно обговорювали ситуацію в супермаркеті,
більшість зайняла сторону продавчині.
«Дивно, що в коментарях погані відгуки про цей магазин. Я

тут через день. Касири ввічливі,
охорона адекватна. Як тільки 4
людей на касі, викликають додаткового касира. Може, десь якийсь
був одиничний випадок. Але мені
взагалі не пригадується жодного
негативного випадку з цього магазину. Просять одягати маску хоча
б на касі, бо такі правила, і щоб не
кашляли на касира. Купити маску
можна на касі за 3 грн», – коментує
Anastasiya Nesterova.
«Дурдом... Скоро будуть бити
і тих, хто невакцинований», – написала Алёна Дмитриева.
«Это не адаптированный к
двухлетнему карантину магазин... Охрана впускает без маски,
а кассир без маски не отпускает,
и маски в магазине не продаются...» – зазначає Nina Zagalska
Muliavska.
«Ой, та всі пишуть-пишуть,
в Метро також не відпускають
без маски, чого касир має сидіти
цілий день в масці, а мадам не може
одягти її на 5 хв, щоб купити тої
моркви. Чесно, тільки від цієї маски, якщо цілий день в ній побути,
може "криша поїхати"», – пише
Ірина Андрійчук.
«Работать кассиром очень тяжело. Если тебе таких двадцать за
день пройдёт и покидает в тебя
продукты, то можно не только
побить, но и убить. А как кассир
ей нагрубил, мне интересно, почему здесь не написали, какие грубые
слова она употребляла? Может,
покупатель немножко приукрасил
или приврал?» – цікавиться Юлия
Горовая.
«У жодному разі не виправдовую насилля, але може варто
врешті дотримуватись правил і
одягати маску самостійно – без
нагадування: перед входом до магазину/транспорту. Люди – продавці/водії/охоронці зобов'язані
контактувати з сотнями інших
людей і можуть мати супутні
захворювання, при яких перебіг
КОВІДу важчий, і ризикують
просто не пе режити хворобу,
також мають стареньких мам,
хворих бабусь. Чому вони мають
ризикувати? Чому та особа, яка
порушила правила магазину, дозволила собі кидати морквою?»
– написала Tania Melnyk.

Університет Поплавського
відкрив факультет TikTok
Київський університет культури відкрив факультет TikTok,
який називають першим в Україні
та світі. Після його закінчення видадуть диплом. Про це розповів
президент навчального закладу
Михайло Поплавський.
«Моя місія – українізувати
ТікТок, вести за собою креативну,
амбітну та перспективну молодь,
яка творитиме новітню історію

країни. Українців мають знати у
всьому світі. Україні є чим дивувати світ.
Ми розпочинаємо навчати “з
нуля”, і після закінчення ви зможете отримати диплом. Університет
культури – це бренд, який повинен
підкорити світовий інформаційний
простір», – акцентував Михайло
Поплавський.

Житомиряни не пройшли
повз цієї сенсації та висловили
свою думку з приводу такого підходу до навчання.
«Давайте ще академію блогерів
відкриємо, а звичайні школи закривайте. Для чого вам розумне населення?» – прокоментувала Ольга
Калитич.
«Та відправте вже на пенсію
цього "юного орла", бо він понавідкриває всякої дурні, якої вже й
так достатньо. Хай собі вдома у
себе відкриває Ток-Ток», – зазначає
Veronika Lyulchak.
«Ні, ну таке... Можливо, в чомусь він і правий...» – пише Наталія
Логвиненко.
«Як кажуть: до когось старість
приходить разом із розумом, а до
когось старість приходить одна»,
– жартує Оксана Шатрюк.
«Елтон Джон місцевого розливу», – прокоментував Руслан
Сікало.
«Прикольний дед! Он мне нравится, и песни его нравятся!» – говорить Леся Перетятько.

Житомиряни оцінили
напрям розвитку міста
Оприлюднено жані презентованого 16 вересня сьомого
всеукраїнського муніципального
опитування, яке було проведено
соціологічною групою «Рейтинг»
від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту.
Мер Житомира та міська рада
посідають 12 місце серед 24 обласних центрів за рівнем схвалення
їхньої діяльності.
Дані були зібрані у 24 містах
України (Київ та усі обласні центри; у Донецькій області – Маріуполь, у Луганській – Сєвєродонецьк) з 12 травня по 3 червня 2021
року за допомогою face-to-face
інтерв'ю на дому у респондентів.
Зокрема, оцінюючи напрям
розвитку міста та країни, 48%
житомирян зазначили, що місто
рухається у правильному напрямі, 28% вважають правильним
напрям руху України.
Житомиряни неоднозначно
оцінили таку новину.
«Вы опрос в горисполкоме делали?
С кем ни поговоришь, все недовольны
его работой, а тут на тебе такое....»
– коментує Сергей Буданов.
«52% відправте пожити у Новограді-Волинському», – пропонує
Svetlana Zinchyk.
«Одного разу дівчина потрапила в минуле, але цього не помічала,
бо жила у Житомирі», – жартує
Vladimir Vasiienko.
«Може т, у кого - 0 то есть
предложения нового главы города?!
"КВН" и "95 квартал" не предлагать. Хватит. Этими уже сыты»,
– пише Сергей Остапчук.
«В кои века в Житомире начались перемены в лучшую сторону. И
все равно не устраивает глава города», – зазначає Сергей Остапчук.
«И это очевидно. 52%, видимо,
или не жили в Житомире последние
30 лет, или слепые, ну или просто
те, кто во всём ищут плохое», –
підкреслив Денис Добрянский.
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Культура

Вперше на житомирській сцені Phd-опера
«Про що мовчить Заратустра»
4 жовтня на сцені академічного українського
музично-драматичного
театру імені Івана Кочерги у Житомирі відбудеться прем’єра Phdопери «Про що мовчить
Заратустра» за вільним
перекладом драматурга
Кліма.
Гострі та влучні тези книг
Ніцше нагадують лаконічні фортепіанні мініатюри. У діалогах постають питання, на які у кожного
глядача буде своя відповідь: чи є
Бог, хто винен, чи потрібно допомагати іншим, що таке життя?
«Візуальна складова постановки захопить своєю мультифункціональністю, – розповідає
режисер Влад Троїцький. – Під час
карантину ми показали зум-версію
опери. Отримавши грант УКФ,
змогли доопрацювати попередній
матеріал та дописали нові частини опери. Створили абсолютно
новий сценічний продукт. Для постановки залучимо багато камер і
зробимо своє телешоу. “Картинка”
для відео, що проектуватиметься
на величезний екран кінотеатру
“Київська Русь”, братиметься
наживо у мультикамерному режимі».
Формац і я NOVA OPER A
пропрацьовує нові смисли. Спостережливий глядач помітить

наративи різних філософських
течій.
Над музикою працюють запрошені композитори Сергій
Вілка, Андрій Мерхель та Яна
Шлябанська. «Новітність музики полягає у відсутності автора як особи, однак з наявністю
співавторства – як мистецького концепта», – розповідають
вони.
Пазл музичного полотна складається із багатьох елементів: тут
і «давньогрецький хор», хіп-хоп

речитативи, сучасні «скрімінги»,
а також музика, написана самим
Ніцше. «Його музична ідея – його
"меми" – отримали своє продовження в межах цієї опери, але
не як "а люзі я" чи "присвята"
ніцшеанству, а як повноправний
музичний партнер метамодерністичного колажу», – розповів
Андрій Мерхель.
Частину музики до філософської опери «пише» Штучний
Інтелект. Вперше українська
опера застосовує цей новітній

інструмент. «Використання ШІ
корелюється з ідеєю Ніцше про
створення надлюдини, – розповідає
вокаліст Андрій Кошман. – Наші
композитори виберуть найкраще
зі згенерованого матеріалу, адже
людський хист ніхто не замінить.
Навіть найдосконаліша машина
не може творити настільки енергетичний та емоційно-сильний
мистецький продукт».
Проєкт створено за підтримки Українського культурного
фонду.

Місто хороших людей:
від Клари Новікової до Михайла Кутузова
Андрій Козаченко

У Житомирському
обласному літературному музеї відбулася
презентація книги Людмили Горковчук «Власники Горошківськоого
маєтку з кінця XVII до
початку XX століття».

Науковці, журналісти, гості
музею жваво обговорювали стат-

ті та документи, що містяться
у виданнні і стосуються історії
містечка Горошки (нині Хорошів
Житомирської області) з кінця
XVII до початку XX століття.
«Куди завітати, коли на вулиці накрапує дощ? Чи хочеться
інтелектуального спілкування?

Запрошуємо до Житомирського
обласного літературного музею
(Київська, 45). Тим паче, що ще
діє виставка до 30-ї річниці незалежності України. Також постійно
проводимо презентації літературних свіжачків та цікаві зустрічі
дл я закоханих у Житомир», –

пишуть на офіційній сторінці
музею в фейсбуку.
Одна з таких зустрічей якраз
і відбулася днями. Нова книга
відомого автора – про особливе,
красиве містечко Хорошів. З цим
містом пов'язано багато унікальних моментів. Звідси коріння
відомих в різних сферах людей.
Це гумористка Клара Новікова,
співачка Лєна Дарк, політик Віталій Журавський та ще багато
цікавих особистостей. Тут розташований єдиний у своєму роді,
унікальний музей коштовностей.
Ці місця були улюбленим місцем
відпочинку Кутузова. Тут розміщувалися унікальні храми, частина з яких була знищена, а частина
чекає паломників і сьогодні. Неймовірна природа, захоплююча
історія і щирі привітні люди. Все
це Хорошів, який можна пізнати з нової книги Людмили
Горковчук і побачити на власні
очі, проїхавши зовсім недалеко
від Житомира.

Правова допомога
Система БПД розпочинає
інформаційну кампанію
щодо протидії булінгу
Булінг (цькування), на жаль,
доволі поширений в освітніх
установах в усьому світі. Не є
винятком і наша країна. Серед
тем, з яких просять провести
заходи у навчальних закладах,
найзапитуваніша – саме булінг,
в усіх його видах.
«Усі діти є клієнтами системи
безоплатної правової допомоги,
тому правопросвітницька робота,
орієнтована на дітей та їхніх батьків, є одним із наших пріоритетів»,
— зазначив в. о. директора Координаційного центру з надання правової допомоги Олександр Баранов.
По всій Україні проводяться
правопросвітницькі заходи у школах задля роз’яснення дітям їхніх
прав, чому не варто приховувати
факти булінгу та куди звертатися
по допомогу.
Також планується розміщення
зовнішньої соціальної реклами,
спрямованої на протидію цьому
ганебному явищу. Завдяки цьому діти та їхні батьки дізнаються,
як отримати правову допомогу,
зокрема як поспілкуватися у чатботах з юристом.
Підтримку у розміщенні сітілайтів та бігбордів надає як місцева
влада, так і приватні оператори
зовнішньої реклами.
Нагадаємо, що за булінг, внаслідок чого була заподіяна шкода психічному або фізичному
здоров’ю дитині, настає адміністративна відповідальність, що передбачає накладення штрафу від
п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
або громадські роботи на строк
від двадцяти до сорока годин. У
разі, коли булінг вчиняли діти до
16 років – до відповідальності притягають батьків булерів.
Якщо вам чи вашій дитині
потрібна правова допомога,
її можна отримати одним із
таких способів:
• у месенджерах Телеграм та
Вайбер (посилання працюють зі
смартфона);
• скористатися мобільним застосунком «Безоплатна правова
допомога» або «Твоє право»;
• у кабінеті клієнта на сайті
системи БПД;
• зателефонувати за безкоштовним номером системи
БПД 0 800 213 103. За цим номером надаються консультації та
роз’яснення з правових питань,
додаткові відомості про надання
безоплатної правової допомоги
тощо. Дзвінки зі стаціонарних та
мобільних телефонів у межах
України безкоштовні.
Також у разі кібербулінгу про
механізм дій для дітей, батьків,
вчителів можна дізнатися через
інтерактивний чат-бот «Кіберпес»
у Telegram та Viber.
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Міфи та реальність
реформи шкільного харчування
Тарас Боросовський

Дієві програми шкільного
харчування позитивно впливають не тільки на бажання
відвідувати школу, а й на рівень навчання в цілому. Втілити їх у життя стало ключовим
завданням у реформі освіти та
переходу до Нової української
школи.
Відправляючи дітей до школи, батьки
мають бути впевненими, що знання вони
здобуватимуть в гарних та безпечних
умовах. Та довгий час освітнє середовище
більшості шкіл залишається незмінним
з радянських часів. Періодичні ремонти
роками обмежувалися фарбуванням столів
та підлоги, із заміною штор та лампочок.
Навіть така популярна заміна вікон на металопластикові лише відтягувала потребу
в повноцінному оновленні як процесу навчання, так і навчальних аудиторій. Рішучі
зміни запровадили лише останні роки з
переходом на комплексні сучасні підходи
у навчанні та появою Нової української
школи (НУШ), орієнтованої на інтереси й
особистий розвиток кожного учня.

Здорове та смачне
шкільне харчування
Як театр починається з вішалки, так і
школа починається з їдальні. Водночас у
проведеному МОН дослідженні лише 11,5%
батьків зазначили, що дітям подобаються
страви та продукти зі шкільного буфету.
Ті, кому страви шкільного буфету «скоріше не подобаються» та «не подобаються»,
складають 26,3%.
У шкільних буфетах часто траплялися
продукти і страви, що на сьогодні заборонені до продажу у школах. Зокрема продавали
солодкі газовані напої, кондитерські вироби
з кремами, салати зі сметаною, майонезом
чи оцтом. Також були випадки продажу
молока-самоквасу, морозива, грибів.
Учні переважно жалілися на несмачну
та холодну їжу, відсутність вибору, велику
кількість цукру в напоях та олії у стравах.
Скарги були й щодо чистоти у їдальнях.
Отже, здорове харчування визначили
одним із головних проголошених пріоритетів реформи середньої освіти. З цією метою
на рівні країни затверджено Національну
стратегію розбудови безпечного і здорового
освітнього середовища у НУШ. В результаті
її втілення матеріально-технічне забезпечення їдалень (харчоблоків) закладів освіти
має стати сучасним і спроможним забезпечити потреби в здоровому та збалансованому харчуванні учнів, педагогічних
працівників, інших учасників освітнього
процесу.
Вв о д и т ь с я п о н я т т я « з д о р о в ’я збережувальні технології» – безпечні умови
для перебування, навчання та ті, що вирішують завдання раціональної організації
виховного процесу.

Згодом, у вересні минулого року, прийняли новий санітарний регламент. Таким
чином, з 1 січня 2021 року у шкільних буфетах та шкільних автоматах заборонено продавати чипси, сухарики, попкорн,
ковбаси, сосиски, копчену і солону рибу,
деякі солодощі. Встановили також і групи
обов’язкових для щоденного шкільного
раціону продуктів (злакові, овочі, фрукти
та ягоди, молочні продукти) та організацію
харчування дітей з особливими потребами.
Так, у шкільних їдальнях Житомира стали рідше готувати смажені страви, менше
додавати цукру та солі. Ковбасні вироби
замінили на гуляш із курки та фрикадельки.
- Ми виключили звідти ковбасні вироби,
замість них ми зробили в один тиждень
фрикадельки з куркою, в інший – гуляш з
курки. Це робиться не просто так, була
контрольна проробка, змінено технологічний
склад по всіх меню: зменшення кількості солі
та жиру, якщо це можливо в даній технологічній правці, як говориться у санітарному
меню, – запевняє заступниця директора
департаменту освіти Житомирської
ОТГ Світлана Ковтуненко.
Минулоріч вперше виділили освітню
субвенцію в розмірі 400 млн грн на поліпшення матеріально-технічного забезпечення харчоблоків. Однак із 15 тис. українських
шкіл субвенцією змогли скористатися лише
1809. На Житомирщині це 16 шкіл, на ремонт їдалень в яких передбачили 16 млн
грн прямого бюджетного фінансування.
- Найбільше занепокоєння викликали
традиційно сільські та селищні школи, де
й кухар один, та й обладнання застаріле.
Тому субвенції, в тому числі й за обласною
програмою, сконцентрували на оновлення
харчоблоків, – розповідає заступниця
начальника управління обласного
департаменту освіти Житомирської
ОДА Злата Безкоровайна.
Профінансовано нове технологічне обладнання для Житомирської ЗОШ № 30,
Олевської ЗОШ № 3, Романівської гімназії,
Баранівського, Попільнянського, Глибочицького ліцею та Хорошівського ліцею
№ 1 Житомирського району, Городницької ЗОШ Новоград-Волинського району,
Ємільчинської ЗОШ № 1, Пісківської ЗОШ
Житомирського району, Іршанського НВК
«Гімназія-ДНЗ», опорних навчальних закладів «Миропільська гімназія», «Овруцький
заклад ЗСО № 1», «Радомишльська гімна-

зія», Словечанська та Червоненська ЗОШ.
У 2021 році в область надійшли кошти
за програмою «Спроможна школа». Таким
чином, ще 28 шкіл отримали можливість
додатково оновити харчоблоки. Слід поширити й кращі практики: досвід обласного
центру, де наявне триразове харчування і
харчування надають через угоди на кейтерингові послуги. Розширити підтримку
соціальних категорій – повну чи часткову
оплату харчування дітей молодших класів
коштом місцевого бюджету.
Однак далеко не всі навчальні
заклади регіону зможуть оновити матеріально-технічну базу.
Хоча з 572 шкіл у Житомирській
області більшість звітують про
готовність перейти на повністю здорове харчування, таке
необхідне обладнання, як пароконвектомати, у більшості з
них відсутні. Та й наявна кухонна техніка через моральний
та технологічний знос потребує
для приготування страв більше
ресурсів та надзвичайно енергомістка.
- Децентралізація змінює підходи у
фінансуванні. Якщо раніше кошти перераховувалися на області, зараз усі процедури
планування та витрачання коштів – компетенція громад. Субвенції перераховуються
напряму, – додає Злата Безкоровайна.
Цьогоріч залишки освітньої субвенції
дозволили спрямувати на оновлення харчоблоків. Себто громади мають право самостійно вирішувати, куди слід направити
вільні кошти. До прикладу, прорахувати,
за який час повернуться витрати на придбання нового обладнання через заощаджену електроенергію та зменшення часу
на приготування страв.

Дієтичне меню
на кожен сезон
Про приведення типового меню до
сучасних вимог публічна дискусія велася
досить давно. Поява нових санітарних регламентів зробила цю потребу нагальною.
У продовження розпочатої реформи до
цього процесу долучили й професійних
кухарів. Реформа харчування передбачає

першочергово зміну харчових звичок, які
допоможуть знизити ризик захворювань
ендокринної та серцево-судинної системи.
У результаті на сайті МОЗ цією весною
представили перелік з 160 страв – полтавський борщ, львівський сирник, страви з
булгура, гарбуза, кускусу. Включили туди
багато й старовинних рецептів: сінабони,
банош, лобіо, шпундра. Введено обмеження
за кількістю насичених жирних кислот у
раціоні. І більше двох третин мають бути
ненасичені жири.
- На зміну двотижневому приходить
4-тижневе меню на кожен сезон року. Тобто
окремо на осінь, зиму, весну і літо, – говорить
спеціаліст управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ ДПСС в Житомирській
області Людмила Гайдукевич. – Детально розписані особливості харчування дітей
з різними потребами. Окремо наводяться
норми для дітей, зайнятих спортом.
У пріоритеті свіжі овочі та фрукти.
У міжсезонний період – свіжоморожені
(охолоджені) та квашені. Визначені й мінімальні вимоги до кратності приймання в
їжу овочів, фруктів, м’яса, риби, яєць, горіхів
та інших продуктів, відповідно до норм
харчування.
Універсальне меню нині перебуває в
розробці. Після його погодження з МОЗ
навчальні заклади зможуть використовувати його без погодження з територіальним
органом Держпродспоживслужби. Запровадження технологічних карток Держпродспоживслужба також відтермінувала.
Нині на погодження в області надійшло 631 шкільне меню. З них – 567
погодили, а решта – перебуває на доопрацюванні. Разом з тим школи поки
не можуть повністю харчувати дітей
за новим меню через вже складені договори на закупівлю продуктів. Тому
шкільне харчування у новому навчальному році почали за затвердженим
раніше двотижневим меню. Договори
на постачання продуктів у більшості
випадків укладені до 31 грудня, і відповідні зміни в меню відтермінували
до кінця року.
Окремої уваги заслуговує підготовка
кухарів, рівень кваліфікації яких перебуває на недостатньому рівні. Нерідко вони
працюють без спеціальної професійної
освіти. Тож по області до кінця вересня
заплановано анонсувати 3-денні семінари
для працівників їдалень. Ініціаторами навчання виступило управління освіти області
у співпраці з регіональним управлінням
Держпродспоживслужби.
- Кухар є центром цієї реформи. Від якості підготовки кухарів залежить, наскільки
вдалим буде впровадження нового харчування
в школах. Розуміння технології дозволить готувати смачні та корисні страви у шкільних
їдальнях, – впевнена заступниця начальника
управління обласного департаменту освіти
Житомирської ОДА Злата Безкоровайна.
Озвучені кроки дають надію сподіватися, що з новим роком шкільні їдальні
області таки зможуть запропонувати учням
безпечне, смачне та здорове харчування для
радісного та успішного навчання.
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Здоров'я

COVID-сертифікат можна буде згенерувати на
порталі Дія, а потім роздрукувати
На порталі Дія можна буде згенерувати та
роздрукувати COVIDсертифікат про вакцинацію наприкінці
вересня.
Мінцифра фіналізує розробку
функціонала. Послуга буде доступна наприкінці вересня. Про
це розповів віцепрем’єр-міністр
– міністр цифрової трансформації
Михайло Федоров в ефірі «Ранок
з Україною».
«Уже понад 700 тисяч українців
згенерували свої внутрішні та міжнародні сертифікати в застосунку
Дія та активно користуються
ними. Наші сертифікати офіційно визнані в ЄС для подорожей за
кордон. У кінці вересня ми додамо
можливість отримати сертифікат на порталі Дія. Зараз працюємо над розробкою послуги. Завдяки
цьому ще більше українців зможуть
подорожувати та користуватися
COVID-сертифікатом», – розповів
Михайло Федоров.
Як повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації
України, завдяки запуску послуги
на порталі Дія отримати цифровий COVID-сертифікат зможуть
українці, в яких немає ID-картки
чи закордонного біометричного
паспорта або які не мають Дія.
Підпису чи не користуються застосунком Дія.

Згенерувати COVID-сертифікат
на порталі Дія можна буде також у декілька кліків. Потрібно
авторизуватися на порталі Дія.
Вибрати послугу «Згенерувати
COVID-сертифікат». Підписати
кваліфікованим електронним
підписом заяву на отримання
сертифіката. На порталі можна
скористатися як Дія.Підписом,
який ви згенерували в застосунку Дія, так і будь-яким іншим
електронним підписом.
Після цього Дія надсилає запит в Електронну систему охорони
здоров’я, і формується сертифікат
у форматі PDF. Ви можете його
роздрукувати або просто зберегти
файл на телефоні чи іншому пристрої та демонструвати QR-код з
екрана.
Як уточнили у міністерстві,
наприкінці вересня на порталі Дія можна буде згенерувати
лише сертифікат вакцинації
про отримання двох доз. Згодом
також буде доступний і COVIDсертифікат про отримання негативного ПЛР-тесту. Крім цього,
Мінцифра працює над розробкою і сертифіката вакцинації про
часткову вакцинацію. Він буде
також доступний як на порталі,
так і в застосунку Дія.

Діабетики зможуть безкоштовно отримувати
інсуліни: куди звертатися
З 1 жовтня пацієнти
з діабетом зможуть
отримати інсуліни безоплатно або з доплатою
в будь-якій аптеці, яка
працює за договором з
Національною службою
здоров'я. Вартість інсулінів аптеці відшкодує
Національна служба
здоров’я України.
Про це повідомляє пресслужба НСЗУ. Так, у Житомирській області 6846 пацієнтів з діабетом,
які потребують інсулін, станом
на кінець 2020 року за даними
Державного експертного центру.
Щоб з 1 жовтня вже отримувати інсуліни за програмою
«Доступні ліки», пацієнту з
діабетом потрібно відвідати
ендокринолога. Це необхідно
для того, щоб лікар створив ін-

дивідуальний план лікування і
вніс його в електронну систему
охорони здоров’я.
В індивідуальному плані ендокринолог фіксує встановлений
діагноз та призначення інсуліну із
визначенням типу, виду та дозування. На основі індивідуального
плану лікування буде формуватися електронний рецепт на препарати інсуліну.

Індивідуальний план лікування пацієнта складає виключно
ендокринолог, який приймає
амбулаторно. Не сімейний лікар і не ендокринолог стаціонару. Не потрібно чекати 1 жовтня
– лікарі-ендокринологи мають
можливість складати такі плани
ще з липня. Для лікарів-ендокринологів Академія НСЗУ створила
навчальний курс «Ведення ме-

дичних записів пацієнтів з діабетом на амбулаторному рівні»,
який є обов’язковим і доступний
на сайті Академії.
Однак на 9 вересня лікаріендокринологи Житомирської
області створили індивідуальні
плани лікування для 69 пацієнтів
з діабетом.
Загалом у медзакладах області працює 68 лікарів-ендокринологів, які зареєстровані в
Електронній системі охорони
здоров’я. З них 53 зареєструвалися на курс Академії НСЗУ та
43 вже завершили його.
Важливо, що повторний рецепт зможе також виписати і
сімейний лікар. І це полегшує
доступ пацієнта до необхідного
лікування.
Однак сімейний лікар може
виписати електронний рецепт
за вже встановленим ендокринологом планом лікування, але
не може змінити призначення
ендокринолога. Якщо інсулін
закінчився раніше, ніж перед-

бачалося планом лікування, то
сімейний лікар направляє пацієнта до ендокринолога для коригування або створення нового
плану. А до кого звертатись за
повторним рецептом, пацієнт
обирає самостійно. Це комфортніше для пацієнта та сприятиме
кращому доступу до потрібних
лікарських засобів.
Вже з електронним рецептом
пацієнт обирає будь-яку аптеку,
у будь-якому регіоні країни, яка
має договір з НСЗУ за напрямом
реімбурсації інсулінів. В аптеці
потрібно надати електронний
рецепт або назвати його номер
та код підтвердження й отримати
призначений препарат.
П е р ел і к а п те к , в я к их
можливо отримати інсулін
за електронним рецептом,
можна буде дізнатись у контакт-центрі НСЗУ за номером
16-77 або на сайті nszu.gov.ua.
Ця інформація буде доступною
після укладення договорів з
аптеками.
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Відбувся заключний гала-концерт

Міжнародного молодіжного фестивалю мистецтв

«Пісенний Спас-2021»
Кароліна Василенко

У неділю, 19 вересня, у літньому театрі
«Ракушка» відбувся
заключний гала-концерт VII Міжнародного
фестивалю мистецтв
«Пісенний Спас» ім.
Володимира Шинкарука за участю переможців, лауреатів минулих
років і зіркових гостей.
До складу журі цього року
увійшли співачка, режисерка,
поетка, президентка фестивалю «Пісенний Спас», доцент кафедри мистецької освіти ЖДУ
імені Івана Франка, народна
артистка України Ірина Шинкарук, художній керівник гурту
«Древляни», громадський діяч,
народний артист України Юрій
Градовський, співачка, композиторка, поетка та телеведуча,
професор, завідувачка кафедри
естрадного вокалу Київського
університету культури, народна
артистка України Алла Попова,
співачка, викладачка з вокалу,
народна артистка України Інеса
Братущик, а також заступник міністра молоді та спорту України

Марина Попатенко, заслужений
артист України Олександр Зайченко. Членом журі став й наш
земляк, відомий співак, володар
жіночих сердець – Артем Кондратюк. Дистанційно учасників
оцінював Леопольдо Ломбарді –
італійський фахівець з авторського права, людина, яка постійно
працює з музикантами.

Вдень на святковій сцені літнього театру відбулася церемонія
нагородження, яка розпочалася
національним гімном України у
виконанні членів журі та учасників фестивалю, після нагородження усі бажаючі мали можливість
насолодитися виступами конкурсантів. А вже о 19-й годині почався
гала-концерт.

Цього року участь у конкурсній
фестивальній програмі взяли більш
ніж 30 конкурсантів та колективів,
загалом цими днями на сцені виступило близько 150 артистів.
Фестиваль вперше відбувався
у кілька етапів: перший пройшов
ще у серпні, напередодні Дня Незалежності України, а другий етап,
це і була власне конкурсна про-

грама, проходив протягом 17-19
вересня 2021 року.
Нагадуємо, що молоді таланти змагалися у трьох номінаціях:
«Виконавець естрадної пісні»,
«Виконавець авторської пісні»,
«Конферансьє» .
Гала-концерт тривав майже
три години. Хедлайнером став засновник гуртів «Тартак» і «Був’є»
Олександр Положинський, також
глядачів порадували своїми виступами знані українські артисти –
президент фестивалю Ірина Шинкарук у супроводі гурту «Кавйор»,
Алла Попова, Дмитро та Назарій
Яремчуки, Олександр Зайченко,
Інеса Братущик, Артем Кондратюк та молоді виконавці – Алія
Данилюк, Богдан Ярошинський,
Єлизавета Щукіна, Дмитро Мельник, Ксюша Дорошенко, Дарина
Мартинюк, Людмила Клименко,
Аріна Литвинчук, гурт «FoFan»,
Озізі Макуба, більш відомий нам,
як Izi Mafiozo, та цьогорічні переможці – Катерина Гудим (смт Новопсков, Луганська обл.), Божена
Вознюк (м. Бердичів), Жалаль Фаттух (Палестина), Наталія Шмарко
(м. Ірпінь, Київська обл.) та інші.
Конкурс молодих виконавців
імені Володимира Шинкарука
проходить за підтримки Міністерства молоді та спорту України.
Наше видання поспілкувалося
з організаторами та учасниками
фестивалю і отримало кілька цікавих коментарів.
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Гурт «Три мости» з Житомира теж поділився враженнями:
«Вперше на "Пісенному Спасі". Нам
все сподобалося: дружня атмосфера,
гарні люди, хороша сцена, чудове
світло й звук. Трохи погода підвела, проте найголовніше, щоб в
душі горіла віра в краще. Плануємо
в майбутньому зробити свій сольний концерт. Головне, щоб нам не
завадив ковід».

Ініціаторка фестивалю,
народна артистка України
Ірина Шинкарук розповіла
про особливості конкурсу
у 2021 році: «Так, у неділю, 19
вересня, відбувся заключний день
VII фестивалю "Пісенний Спас"
імені Володимира Шинкарука.
Мета його – пошук та підтримка
молодих виконавців з усіх регіонів
України та закордону, створення
сприятливих умов для реалізації
їхнього творчого потенціалу. Завершилася конкурсна програма, і
сьогодні ми уже знаємо, хто став
переможцем. Хочу сказати, що
конкурсанти цього року досить
сильні, нам було складно розподілити місця, тому довго радилися
й вирішили, що у номінації "Виконавець естрадної пісні" буде
більше переможців, аніж зазвичай,
але гран-прі присуджуватися не
буде. Отож присуджено 2 третіх
премії, 2 других премії та 2 перших премії. Це, напевно, вперше за
всі роки існування конкурсу у нас
так багато лауреатів. Відзначити хотілося б багатьох, особливо
яскраво на фестивалі цього року
представлена Луганська область».

Лауреатом 3-ї премії фестивалю у номінації «Виконавець
естрадної пісні» стала житомирянка Ірина Кочук-Охман: «Цього
року я виступала з піснею Володимира Шинкарука "Мамина хата",
на яку зробила власне аранжування
під чудовий український музичний
інструмент – бандуру. Взагалі перший раз беру участь у цьому конкурсі, дуже багато чула про нього,
завжди слідкувала. Фестиваль дуже
масштабний, для мене особисто
досить мотиваційний. Тут так
багато талановитих учасників, нові
знайомства. Чудові й професійні
майстер-класи, які дарували нам
народні артисти України. Приємні
та незабутні враження».
Аліна Гужвінська з селища
Білокуракине Луганської області
отримала спеціальну відзнаку
журі у номінації «Виконавець
естрадної пісні»: «Сьогодні я мала
таку честь представляти своє
селище на цьому конкурсі. Співала пісню Володимира Шинкарука
«Свіча». Для мене це неймовірні
емоції, багато нових знайомств та
класна атмосфера».

На цьогорічному фестивалі
були присутні й учасники минулих років.
Аріна Литвинчук – лауреат Пісенного Спасу 2018 року
– зазначила: «На сьогоднішньому
гала-концерті я виконувала свою
авторську пісню. Фестиваль став
для мене рідною домівкою. Коли
вперше брала участь у цьому конкурсі, враження були неймовірні.
Згодом я стала гостею "Пісенного
Спасу". І скажу, що це найкращий
фестиваль, який є в нашій області.
І як на мене, його розвиток – заслуга
Ірини Шинкарук. Ми маємо змогу
побачити високий рівень артистів,
гідний рівень підготовки, режисури.
Також можу додати, що мені як
вокалістці це дало першу сходинку до чогось вищого. Після участі
в конкурсі я почала писати власні
пісні і вибудовувати власну творчу артистичну лінію. Співатиму
пісню "Ти мій рай", сподіваюся на
підтримку глядачів й думаю, що їм
сподобається».
Володар яскравого тембру голосу, відомий співак, для якого
творчість стала сенсом життя,
Артем Кондратюк розповідає:
«Конкурсні дні пролетіли на одному подиху. Було вкрай важко,
особисто мені. Коли виходять талановиті люди й демонструють
свої вміння, ти розумієш, що відмітити хочеться кожного, а премій тільки декілька. Конкурсанти
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були професійні та сильні. Вразило,
що багато учасників з народним
вокалом співали естрадні пісні. Це
звучало неординарно, проте цікаво й
незвичайно. Я щиро бажаю в житті
кожному знайти себе. Можливо,
хтось відшукає в музиці, а хтось
– в іншій сфері. Я за те, щоб кожен
займався своєю справою. Щодо мене,
то зараз я працюю над авторською
піснею, і скоро вона вийде. Також
незабаром повинен бути кліп».
Цьогорічний лауреат 1-ї премії
у номінації «Виконавець естрадної
пісні» талановитий Жалаль Фаттух з Палестини зазначив: «Сьогодні я виступав з піснею "Татова
молитва", яку присвятив своєму
татові. Взагалі перший раз беру
участь у такому заході. Гарний
колектив, талановиті учасники,
враження незабутні. Музикою займаюся восьмий рік. У прекрасного
педагога, який є моїм наставником
та найкращим другом. Через років
10 я бачу себе відомим, європейського рівня, співаком».
Ярослава Шара навчається
у Львові, родом з Полтавщини,
номінація «Виконавець авторської пісні», ділиться: «Я вдруге
беру участь у фестивалі. Оскільки
тут всі мені майже знайомі, таке
відчуття, що приїхала додому, до
друзів. Звичайно, перші два дні було
трохи страшно, проте сьогодні цілий спектр позитивних емоцій».
Влада Пшебильська, Кіровоградська область, номінація
«Виконавець авторської пісні»,
не приховує емоцій: «Я вперше
на фестивалі, і у мене залишаться
неймовірні враження. Я закінчила Херсонське музичне училище,
естрадно-джазовий відділ, проте
музику полюбляю слухати різну.
Нещодавно почала сама писати
пісні, тому зараз їх 5. У майбутньо-

му хочу й надалі створювати свою
музику, також планую записати
альбом. Хочу сказати, що свого часу
учасником "Пісенного Спасу" був
мій викладач».
Ількін Кулієв з Львова, номінація «Конферансьє», отримав
безцінний досвід, взявши участь
у конкурсі: «На жаль, я не зайняв
призового місця. Я отримав досвід
і знаю над чим працювати, тому
наступного року спробую знову,
думаю, вже зможу краще. Цей фестиваль дає неймовірні переживання
та емоції, спробувати потрібно
обов’язково кожному».
Гурт «Оксамит» з Луганської
області розповідає: «Ми неодноразово брали участь у подібних заходах, проте на "Пісенному Спасі"
вперше. Сьогодні виступали з піснею Володимира Шинкарука "На
Івана на Купала". Сам гурт був
створений у 2014 році, коли розпочалися не найкращі події в Україні.
Метою колективу було збереження
автентично-фольклорних пісень
Луганської області».
Окрім конкурсу молодих виконавців, у межах фестивалю
пройшли майстер-класи та тренінги від членів журі, концерти
та зустрічі, творче спілкування.

Нагадаємо, фестиваль «Пісенний Спас» був започаткований у 2015 році на честь українського поета, композитора та
бард-виконавця Володимира
Шинкарука.
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Житомирські автогерої:
головні порушники ПДР за тиждень
• Забив болт

Марія Кравчук

Гуляючи Житомиром, часто можна спостерігати картину, як
авто припарковане не
за правилами, водії повертають, не вмикаючи
покажчика повороту,
виконують розворот,
де їм заманеться, або не
дотримуються елементарних правил дорожнього руху.
Журналісти «20 хвилин» зібрали з соцмережі Facebook найбільш кричущі випадки порушень
правил житомирськими водіями.
Місто має знати своїх «героїв».

• Запаркувались

Автор фото Danana Craftс
описав ситуацію на ньому: «Дорогие водители! Это 51 садик, здесь
невозможно пройти с ребёнком,
потому что вы паркуете свои
автомобили. Мы часто ездим в
садик на самокате или велосипеде. И если ваша машина будет
поцарапана, мы не несём никакой
ответственности! Так как и вы,
купив машину, не продумываете,
куда её можно припарковать,
чтобы не мешать всем! Желаю
вам приятных царапин!

А если вы узнали свои автомобили, то серьёзно, купить машину
у вас хватило мозгов, а продумать
парковку нет? Соберитесь со всеми
вашими коллегами и организуйте,
проговорите, где можно устроить
парковку, чтобы она никому не
мешала!».
В коментарях до посту житомиряни підтримали автора.
«Повністю підтримую, а коли
пройде дощ, то ми з дітьми ідемо
по калюжах на дорозі, а машини
стоять на тротуарі», – прокоментувала Катя Літвинчук.
«Поддерживаю автора», – пише
Svetlana Moysik.

«Зателефонуйте в поліцію, а
вони викличуть евакуатор», – радить Николай Александрович.
«Колись мені одна "леді" доводила з піною у рота, що нічого
страшного в тому немає, і казала:
ходіть по дорозі з вашими колясками та інвалідними візками, водії вас
об'їдуть. І що найцікавіше, місцеві
її підтримали. От так і живемо»,
– розповів Volodymyr Gerasymov.
«Прийдіть, організуйте збори,
багато разів робили їх. Люди старшого віку проти парковки. Щось
біля вашого будинку вам транспорт
не заважає!» – зазначила Луиза
Чудновець.

Якщо зовсім нещодавно водії
намагались заховати свої автівки
у затінок, то зараз, з приходом
холодів, побільшало тих, хто виставляє авто на саме сонечко погрітися, і неважливо, чи то газон,
чи футбольне поле.
Ось і водію цього «болта» не
вистачило місця деінде, тому він
припаркувався на газоні.
«Там мышление трёхлетнего: я
машинку в песочнице оставил для
того, чтобы с окна видел», – прокоментував Ярик Соловей.
«А де свідки секти "Акамуонтамешаєт"?!» – цікавиться
Volodymyr Gerasymov.
«Да у них в компании все, как
на подбор... Хотя обычно критикую
посты, но здесь полностью поддерживаю автора!» – пише Дмитрий
Гуменюк.
«Болти на все забивають "болти"», – такий каламбур вийшов у
Руслана Бардака.

• Майстерне паркування

Водій на фото припаркувався
прямо біля дверей під’їзду, чим
нарвався на критику місцевих жителів. Про таких говорять: «Якби
міг, то й під дверима власної квартири припаркувався».
«Ну чего вы так сразу-то.
Мож, человеку нужно труп в ковре
вынести по-быстрому из подъезда.
А так удобнее и ближе», – прокоментував Степан Бонд.
«Один мусорный пакет на

крышу автомобиля с какого-то
этажа исправил бы проблему. Ну
на самом деле, для начала скажите
водителю, что он не прав. Потом
кирпичик на бумажке на капоте
с запиской. С другой стороны, может, он поставил, ему никто ничего не говорит, и он понимает, что
всем пофигу, и ставит как хочет»,
– запропонував Сергей Гончарук
«Проблема в тому, що жителям
інших під'їздів потрібно обходити
"героя парковки"», – пише користувач Стоп Хамло.

• Горе-водій

Припаркувався там, де сподобалось, незважаючи на ПДР, на
мешканців будинку та просто на
пішоходів.
«Это было ещё на прошлой
неделе… Мы, жильцы дома, были
просто в шоке… Такой наглости
мы ещё не видели, хотя куча машин
каждый день паркуется возле дома:
и водители, и пассажиры идут в
поликлинику», – прокоментувала
Ksenya Pashynskaya.
«Якщо бачите вільний клаптик
тротуару чи газону у Житомирі,
будьте впевнені – це парковка!» –
пише Volodymyr Gerasymov.
Будемо мати надію, що всім
«героям» сьогоднішньої рубрики
прийдуть «листи щастя» у вигляді
штрафів за неправильно припарковані автомобілі та порушення
правил дорожнього руху. А інших
водіїв це змотивує навіть не думати про можливість порушити
ПДР.

Гарячі ціни. Чому тарифи на тепло і воду повзуть вгору?
Експерти прогнозують подорожчання гарячої води та
опалення до 80% цієї осені.

У Кабміні заявляють, що підстав для
підвищення тарифів немає. Тим часом комунальники у низці областей уже оприлюднили нові тарифи – значно вищі, ніж
торік. Підприємства заявляють, що не можуть працювати собі у збиток. Чому ціни
зростають? У ситуації розбирався Центр
громадського моніторингу та контролю.

Що каже влада?

Кабмін з 19 травня не регулює ціни на
газ для підприємств теплокомуненерго
(ТКЕ). Тепер вони змушені купувати газ,
як і всі, за ринковою ціною. Крім того, у

липні Верховна Рада ухвалила законопроєкт
№ 1639, який передав відповідальність за
формування тарифів на тепло і гарячу воду
місцевій владі.
«Тарифи на тепло формуються місцевою
владою. І обов'язок місцевої влади – встановити такі тарифи, які не будуть тягарем
для українців. Зі свого боку уряд готовий підставити місцевій владі плече, аби тарифи для
людей не зростали. Ми постійно в контакті
з органами місцевого самоврядування в цьому
питанні», – заявив прем’єр-міністр Денис
Шмигаль.
Голова уряду переконаний, що немає
підстав для підвищення тарифів підприємств ТКЕ на тепло і гарячу воду і що влада
зробила всі необхідні для цього кроки. Зокрема, впродовж п’яти років підприємства
зможуть реструктурувати понад 50 млрд
грн боргів за спожитий газ. Також держава
спише 10 млрд штрафних санкцій, які «Нафтогаз» наклав на теплокомуненерго, і компенсує підприємствам майже 30 млрд грн.

Що кажуть у регіонах?

Попри заяви влади, низка міст уже оголосила про підвищення тарифів на тепло і
гарячу воду для населення. Для прикладу,
у Кременчуку Полтавської області суми
платіжок зростуть на 53%, у Старокостян-

тинові Хмельницької області – на 65%, у
Тернополі – на 79%. У Полтаві тариф на
опалення може збільшитись на 56%, а на
гарячу воду – на 45%.
«Поки що це проєкт, – пояснили у «Полтаватеплоенерго». – Ці тарифи можуть бути
навіть і не прийняті, якщо буде знайдено
інше джерело погашення заборгованості.
«Полтаватеплоенерго» вимушене надати
економічно обґрунтовані складові, скільки
послуги на зараз коштують».
У Рівному проєкт нових тарифів на тепло і гарячу воду передбачає зростання у
2-3 рази для всіх категорій споживачів. У
Києві – на 33-50%. Хоча у столиці сподіваються уникнути підвищення завдяки
споживанню дешевшого газу внутрішнього
видобутку. Тим часом у Харкові заявили, що
підвищувати ціну на тепло для населення
не збираються.

Що кажуть експерти?

Експерти зауважують, що причина
збільшення тарифів, з одного боку, у зростанні вартості ресурсів, які формують ціну:
природного газу (на 38%), електроенергії
(на 44%), водопостачання (на 49%). З іншого
боку, на це впливає зміна законодавства у
сфері комунальних послуг, зокрема підходів
розрахунку за газ для підприємств ТКЕ.

«Тепер здійснення оплати після того,
як підприємство спожило природний газ,
скасовано, що створює критичну ситуацію з
розрахунками за газ на фоні відсутності обігових коштів у ТКЕ. Разом із високою ціною
на газ це створює реальну загрозу для початку
та проходження опалювального сезону», – пояснив ситуацію заступник голови КМДА
Петро Пантелеєв.
Фахівці зауважують, що ціни на тепло і
гарячу воду залежать і від кількості споживачів (для малих міст собівартість вироблення енергії буде більшою), і від протяжності
інфраструктури та її технічного стану тощо.
На думку експертів, віддавши повноваження щодо тарифів у регіони, держава
переклала відповідальність за підвищення
комуналки на місцеву владу.
«А це означає падіння рейтингів місцевих
мерів і депутатів і провину за прийдешні
соціальні протести», – вважає президент
Української організації захисту споживачів
послуг Олег Тітамир.
У багатьох регіонах місцева влада дотує теплокомуненерго, щоб вони змогли
почати опалювальний сезон вчасно. Однак
не всі місцеві бюджети можуть взяти на
себе такий фінансовий тягар, наголошують
експерти. Як вирішиться ситуація, стане
ясно вже найближчим часом.
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Візьміть у добрі руки пухнастого друга:
оголошення у Житомирі
станом на 20 вересня

Анна Сергієнко

Мрієте про маленького пухнастого друга? Продовжуємо рубрику «Добрі
руки» з посиланням на сторінку волонтерів «Animal help ZT – Допомога тваринам м. Житомир» та публікуємо 5 актуальних оголошень, завдяки яким
ви зможете знайти чотирилапого малюка для себе.
кудись на зразок цього). Не для
вольєру, тим більше не на ланцюг. Були врятовані із сестрами
і братами і навіть кошенятами
від утоплення в мішку. Віддамо
тільки у надійні руки», – пишуть
в оголошенні.
Телефонуйте: 0676060344 (+
вайбер і телеграм), Наталія.

Милі кошенята
шукають дім

«Хлопчики та дівчатка – грайливі, оброблені, лоточок знають.
Допоможемо зі стерилізацією
дівчаток за віком. Шукаємо надійні сім'ї, які їх знову не викинуть і не зрадять», – вказано у
дописі.
Деталі за телефонами
0966837135, Тетяна;
0674112096, Яна.

і бліх оброблена, лоточок знає.
Схожа на британку. Віддається в
квартиру, оскільки боїться холодів.
За віком буде стерилізована», – інформують у пості.
Усі подробиці за телефоном
0972886248, Ірина.

блена від паразитів, чиста любов»,
– коротко описує авторка допису.
Пишіть, дзвоніть 096 083 29 88.

Дівчатка-розумниці
потребують господарів

«Розумниці, хороші захисниці,
подруги і співбесідниці. Шукаємо
таких же хороших господарів, а
можливо, одного для двох. 5 місяців (з 17 квітня), стерилізовані,
щеплені. Короткошерсні, будуть
середніми, але довгоногими. Метиси: Марта – гонча грецька, Лапа
– майоркська вівчарка. Підійдуть
для квартири, приватного будинку (але у теплу літню кухню чи

Дівчатка у дім

Красунечка у квартиру

«Дівчинка, 2 місяці, дуже ласкава, постійно муркає. Від глистів

Дівчинка шукає свою
людину

«Житомир, Київ. Дівчинка 1,5
міс. шукає свою людину. Щеплення
і стерилізація за мій кошт. Обро-

«Житомир! Дівчатка шукають
дім. Ласкаві, грайливі і просто
муркотливі. Їдять усе, до лотка
привчені, від паразитів оброблені.
Стерилізацію гарантую», – закликають у оголошенні.
Хто хоче собі, телефонуйте:
0681104078.

Непотріб дорого: що продають
житомиряни в інтернеті
Марія Кравчук

Часто житомиряни
не поспішають позбутися речей, якими
не користуються. Вигідніше ж продати або
обміняти непотрібне, з
іншого боку – для когось ця річ може виявитися корисною.
Цього тижня журналісти газети «20 хвилин» переглянули один
із найпопулярніших українських
сайтів з публікації безкоштовних
оголошень для того, аби зібрати
цікаві речі з розділу «Хобі, відпочинок та спорт», що продають у
Житомирі.

• Окунь дніпровський

Ун і к а л ь н и й н а с т і н н и й
дерев’яний годинник «Окунь
дніпровський трофейний», виготовлений відомим дніпровським майстром, риболовом
та мисливцем. «Риба є точним
відтворенням оригіналу», – зазначено в оголошенні.
Чудово впишеться у будь-який
інтер’єр або – ні.
Оскільки годинник виготовле-

• 1 грн за 500

Спочатку здалось дурістю, що
за 1 діряву гривню автор оголошення хоче отримати 500 грн.
Після того, промоніторивши,
що саме така монета 2001 року є
колекційною та рідкісною, розумієш, що це велика дурість: одна
справа для колекціонера, коли
екземпляр в ідеальному стані,
інша – коли там дірка.

ний власноруч та ексклюзивний,
його ціна – 1 400 грн.

• Iсторичні постаті

Наступний екземпляр із розділу «Хобі, відпочинок та спорт»
– Айвенго та Ровена, головні герої
пригодницького історичного роману шотландського письменника
Вальтера Скотта.
Не самі ляльки є такими вартісними, а костюми, що на них.
Костюми авторські, виготовлені
власноруч та в єдиному екземплярі.
Як і у попередньому лоті,
автор оголошення пише, що
такі ляльки прикрасять ваш
інтер’єр. Я б посперечалась із
цим твердженням, адже використовувати їх виключно як
непотріб, що стоїть та збирає

• Неправдива «Правда»

пил, ще й витратити на них 650
грн – недоцільно.

Не перший рік говорять, що газети поступово відходять у минуле, оскільки інтернет та новомодні
ґаджети стають все доступніші.
Проте якщо ви читаєте цей матеріал, то виходить, що газети ще
мають певну популярність серед
своєї аудиторії.
Наступним екземпляром колекціонування є газета «Правда»
від 10 травня 1945 року, присвячена

перемозі над фашистами. Очевидно, випуск газети раритетний й
має високу цінність. Усе б нічого,
однак газета несправжня (точніше
сказати – не оригінал).
Сам автор оголошення вказав,
що це репринт.
Репринт, передрук – копійне відтворення вже друкованого колись твору. На відміну
від факсиміле – не має на
меті точне відтворення розмірів попереднього видання,
його помилок, друкарських
особливостей, приміток чи
написів, що свідчать про попереднє «життя» видання.
Скопіювати документ в сучасному світі можна у більшості канцелярень, і коштує це – до 2 грн
сторінка. Ціна на сайті за копію
газети з 4 сторінок – 400 грн.
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Наше минуле

Житомирські міські легенди та перекази
про містичне. Частина тринадцята.
Iсторія про життя та
сміття

Доісторичні племена

Руслан Мороз,
Ігор Гарбуза

Житомир має власну антологію міфів та казок, але більшу частину цієї спадщини ми
майже взагалі не знаємо.
Продовжуємо розповіді про незвичайні
події у Житомирі, які сталися протягом
багатьох століть, але про які мало хто
пам’ятає. Сьогодні ми поговоримо про
якісний та кількісний склад побутового
сміття, яке наші родичі залишали після
себе у нашому місті.

Сміття в давнину та сьогодні

У давні часи що не потрібно, то викидалося на двір, за тин, в яри і ями. Життя
розвивалося, змінювалося, і змінювався
вміст сміття. Сьогодні збір і переробка сміття – це ціла логістична наука, пов'язана не
тільки з економічними аспектами життя
суспільства, а й навіть з політикою. Згадайте
сміттєву війну, яку вів Львів з іншими областями України. У ті важкі дні поліщуки
мужньо вступили в бій із львівськими сміттєвозами, які ночами скидали сміття в тих
чи інших селах Житомирщини.

Сміття і культурне життя

Прибирання сміття – це і культурний
аспект життя людей. Дослідження показують, що значна частина співгромадян
вірить у забобони, прикмети та повір'я. Ми
почнемо з повір'їв наших предків. З найдавніших часів зі сміттям пов'язувалися різні
повір'я. В глибоку старовину наші предки
були великими містиками. Вони вірили в
духів і різну магічну силу тих чи інших
явищ природи. Дівчатам заборонялося
залишати сміття на підлозі, інакше чоловік
буде рябим. Це марновірство стимулювало
дівчат на виданні показувати себе перед
нареченими доброю господинею.
Народне повір'я суворо забороняло викидати сміття у вікно. Це могло призвести
до біди, але те, що і сьогодні це робити
недобре, знають далеко не всі. То тут, то
там, то в одному, то в іншому дворі видно
сміття, викинуте у вікно. І добре, якщо це
буде тільки побутове сміття. Ось приклад
із власного досвіду. Щоранку школярі і
особливо педагоги одного із навчальних
закладів спостерігали посеред дороги використані засоби запобігання у вигляді
гумового виробу № 2 (за радянських часів
гумовим виробом № 1 був військовий протигаз). Заклики припинити це неподобство
не допомагали. У цьому випадку і двірник
не допоможе. Та і в дітей питання зайві
з’являються.
Правильно кажуть, що чисто не там,
де прибирають, а там, де не смітять. А
сучасний американський психолог
і письменник Джонатан Келлерман
стверджує: «Коли збирається занадто
багато сміття, найкраще – прибрати
його». І з цим складно посперечатися.

Етнографи відзначають, що в народі існувало повір'я, що душа покійника потребує
«обігріву». Тож у Чистий четвер біля воріт
розпалювали багаття зі сміття, соломи і
сухого гною. Однак на Поліссі ця традиція
була слабо розвинена. Вважалося, що у поминальні дні душі померлих приходять у
свій будинок. Тож, навпаки, заборонялося
викидати сміття, щоб не зашкодити своїм
пращурам. З цим же пов'язана заборона викидати сміття після заходу сонця,
інакше засмічені очі померлим предкам
гарантовані.

Сміття і небіжчики

За іншою версією, сміття не можна
виносити під час перебування небіжчика
у будинку, бо сміття є притулком душі.
З цієї ж причини не можна і підмітати,
оскільки душа, що несе своє посмертне
покарання (покуту), може перебувати у
вінику. Не виключено, що березовий віник
у свідомості наших предків теж мав якийсь
ритуальний містичний сенс. Мимоволі
пригадується карикатура, намальована
на початку 20-х років двадцятого століття.
На ній зображений Володимир Ленін з
березовим віником в руці, яким він очищає
круглу планету від товстих буржуїв. Аналогічні малюнки різних персонажів, але
з березовими мітлами з’являлися досить
часто. Мимоволі народжується питання:
чому автор малюнка вибрав саме березовий
віник? Може, на підсвідомому рівні у нього
проявив себе якийсь древній слов’янський
архетип, який ми вже не усвідомлюємо, але
він у нашій культурі діє і впливає на творчість художників. На Поліссі особливу увагу приділяли після похорону очищенню
будинку від слідів смерті, щоб побороти
вплив від смерті за допомогою предметів
і дій, які символізують життя і родючість.
Для цього відразу після небіжчика вимітали будинок, а сміття спалювали.

Мітла, немовлята, їжа та
старовинний побут
У нашому народі не лише сміття наділяли містичним змістом, але й мітлу (помело), якою вимітали сміття з хати. Магічні
функції віника були набагато ширшими,
ніж у сміття. Його використовували для
захисту породіль і новонародженого від
злих духів. Віник клали в узголів'я, під
подушку, притуляли до колиски тощо.

На Поліссі для захисту врожаю від птахів
обходили поле за сонцем з деркачем в руці
і махали ним від себе. Якщо не сходило
тісто, то господиня била віником по дну
діжі, вимовляючи формулу загрози. При
пожежі обходили зі старим віником навколо палаючого будинку. У скотарській
магії удари віником розумілися як засіб
захисту худоби від порчі. На Поліссі корову
поганяли старим березовим віником, коли
вели її на злучку. При першому вигоні
худоби господарі тримали в руках віник,
терли ним корову, кропили його святою
водою, підкладали під поріг хліва. У землеробській магії старий віник встромляли в
житнє поле, щоб захистити від пристріту.
Використовувався віник і в народній
медицині. Якщо наші предки слов'яни
вважали, що хвороба викликана пристрітом, порчею, переляком, то на Поліссі дитину клали біля печі і віником обмітали
або били віником на порозі будинку, або
підвішували пучок з дев'яти прутів над
колискою. Вони вважали, що є зв'язок між
віником і дощем, вітром, градом. Поліщуки, щоб викликати дощ, кидали в колодязь
сухий віник або розкидали його прути
на перехресті доріг. Якби ми сьогодні так
мислили, то на попередження кліматологів про те, що насувається посуха на
Україну через потепління на Землі, відповіли б: розкидаємо прути віника березового на перехресті доріг, і все буде добре.
Використовувався віник і в похоронних
обрядах. Ми вже писали про те, що на
Житомирщині завжди знайдуться бабусі, які у найдрібніших деталях знають, як
правильно поховати. І вони здатні цими
дрібницями довести до сказу будь-кого і
навіть відправити здорову людину вслід на
небіжчиком. Вважалося, що є зв'язок між
віником і душею покійника. Покійницькій
віник, тобто такий, яким обмітали будинок
відразу після винесення небіжчика, викидали разом зі сміттям подалі від будинку
або спалювали його. Його могли заховати в
хлів і використовувати для оберега худоби
від домового, відьми або пристріту.
У народній свідомості наших предків
утилітарна функція віника як інструменту
замітання наділяла його протилежними
властивостями чистоти і нечистоти. Віником не лише захищаються від нечистої
сили, відьми, чаклунства і пристріту, а
й наводять порчу, чаклують. Вважалося,
що домовик сидить в домашньому вінику.

На Поліссі при переїзді в
новий будинок брали з собою
старий віник, тому що його любить домовик. Зв'язок віника з
нечистою силою породжував
безліч заборон. На Житомирщині
селяни вважали, якщо корова
переступила через віник, не
приходитиме додому. У містах
внаслідок тотального дефіциту
корів цю функцію почав виконувати чорний кіт. Але віник
був і знаряддям оберегу, захисту
від нечистої сили. Тож біля дверей будинку виставляли мітлу
як засіб захисту від шкідливих
духів. На Поліссі біснувату били
віником для вигнання з неї біса.
Щоб захиститися від пристріту,
приговорювали: «Дерка тобі під
хвіст».

Утилізація сміття як спосіб життя

Як було з утилізацією сміття? У сільській місцевості з сивої давнини заведено
тримати свою хату в чистоті і порядку.
Сміття вважалося таким, що було бісовим, і викидалося на двір, харчові відходи
йшли на корм худобі. Всі відходи були
натуральними, органічними. Вони мали
господарську цінність, і проблем з утилізацією не було. Це сьогодні частка органіки
у відходах зменшилась настільки, що вони
не тільки втратили господарську цінність,
але й набули загрозливого характеру для
життя і здоров'я людей. І все ж у раннє і
пізнє середньовіччя проблеми з відходами
та сміттям виникали у містах, фортецях
і замках.
Тисячу років тому місто відрізняли від
села тим, що перше було обгородженим і
укріпленим населеним пунктом. Пізніше
це поняття розвивалося і доповнилося тим,
що місто вже розумілося як ремісничий,
торговий, адміністративний і політичний
центр.
У домонгольський період (ІХ–ХІІ століття) Житомир був молодим давньоруським
містом. Саме тоді почала формуватися
Київська Русь. Структура Житомира була
нескладною. Центральна укріплена частина була дитинцем (Замкова гора), тут
стояла фортеця, де жили князі, дружинники та їхні слуги. Друга частина міста
складалася з поселень ремісників, купців
і селян. Подібні поселення були на Охрімовій горі, на Замковій горі, Подолі. Місто
складалося з двох світів: княжого і вільного
(торгово-ремісничого, тобто посадського).
Всі давньоруські міста були дерев'яними, і
Житомир не був винятком. Як ми писали
раніше, у фортеці Житомира були відхожі
місця, від яких виходив досить міцний
дух. Мали бути і місця для сміття. У всякому разі на час облоги повинні були бути
передбачені місця, куди скидали сміття.
До речі, під час облоги його можна було
кидати на голову ворогів, що періодично
й відбувалося. Вміст нужників також не
був виключенням і часто потрапляв на
голову ворогу.
Все сміття було органічним. Але ви самі
розумієте, що органічні відходи, коли гниють, розкладаються, виділяють страшенно

17

WWW.ZT.20MINUT.UA

неприємний запах. Тож, можливо, наші
предки-житомиряни харчові відходи закопували в землю, а відходи з дерева, металу і
скла могли викидати за межі фортеці. А як
з цим було в посаді? Міста домонгольського
періоду мали посад двох видів: садибного
та вуличного планування. У великих містах,
як Київ, Чернігів, переважали садибні забудови, а у малих – вулична. Можна зробитим припущення, що житомирський
посад в період раннього середньовіччя
мав вуличну забудову.
Житлові будинки в цих випадках розташовувалися досить тісно один до одного і
виходили однією стороною безпосередньо
на вулицю. При тісній забудові будівлі ставали не в лінію, а уступами, так, щоб кожен
будинок однією стороною мав доступ до
сонця. В результаті вулиці ставали зазвичай сильно вигнутими. Ми вважаємо, що
одна з таких вулиць збереглася до наших
днів – вулиця Подільська.
Історики не пишуть, як було з
прибиранням вулиць. Однак за цілою низкою непрямих відомостей
про побут давніх слов'янських міст
можна припустити, що кожен домовласник прибирав ту ділянку вулиці, яка припадала на його будинок
або садибу. У всякому разі так було у
дев'ятнадцятому столітті. Також невідомо, чи була централізована система
вивезення сміття з міста. Імовірніше, в
цьому не було необхідності, тому що
сміття в ті часи було з природних матеріалів, тобто органічним, і частина
його закопувалася в городах, а інша
спалювалась. Ймовірно, ремісники,
гончари частину своєї бракованої продукції викидали за межі міста.
Центральним місцем міста був торг,
торговище, по-сучасному – ринок. Це було
найжвавіше місце у поселенні. У великих
містах торговище прикрашала церква. Тут
оголошували княжі розпорядження, відомості про зникнення речей, встановлювалися ціни на товари. Де жвавий торг, там і
сміття багато, відходів від життєдіяльності
як людини, так і худоби. Як тут було з прибиранням торговельних місць і в цілому
всього ринку? Про це історія мовчить і
літописи не говорять.

Житомир під час татаромонгольської навали
Середина тринадцятого століття стала найтрагічнішою для Давньої Русі. У
1237-1241 роках по її землях прогулялися
татаро-монгольські орди. Скрізь, де пройшлися полчища Батия, на місці квітучих
міст і селищ залишалися руїни, а жителів
вбивали або гнали в полон. Завойовники
глумилися і над могилами, роблячи з черепів небіжчиків чаші для своїх варварських
бенкетів. Папський легат Плано Карпіні,
подорожуючи в Каракорум до хана Гуюка,
проїжджав через Русь. У своєму творі «Історія монголів» про зруйнований Батиєм
Києв писав: «...після довгої облоги вони взяли
його і вбили жителів міста; звідси, коли ми
їхали через їх землю, ми знаходили незліченні
голови і кістки мертвих людей, що лежали
на полі; бо це місто було дуже великим і дуже
багатолюдним, а тепер воно зведено майже
ні на що: ледь животіє там двісті будинків,
а людей тих тримають вони в найважчому
рабстві. Посуваючись звідси, вони битвами
спустошили всю Русь».
Протягом останніх двохсот років у багатьох краєзнавців і вчених склалася думка,
що така ж доля спіткала і Житомир. Однак
немає літописних згадок про це, а архео-
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Примусове миття підлоги як
покарання на початку ХІХ століття

логам ще належить сказати своє слово. У
книзі археолога Олександра Тарабукіна
«Житомир у давнину» повідомляється,
що на Житомирщині більшість пам'яток
давньоруського періоду було знищено татаро-монгольською навалою: «Практично
всі укріплення, що існували впродовж зазначеного часу, припиняють своє існування в
середині ХІІІ ст.».
Ми маємо слабку уяву, як у ХІV–XVI
століттях, в період володіння Житомиром
Литовським князівством, розвивався побут житомирян. Імовірно, він був таким
же, як і в період Київської Русі. За часів
Речі Посполитої у ХVII–XVIII століттях
Житомир стає адміністративним центром
Київського воєводства. Поступово він набуває неабиякого значення як релігійний
католицький центр. Через нього проходив
торговий шлях з Росії на Захід. Російські
купці караванами везли вироби з металу, хутра, тканини до Львова, Варшави,
Данцига. У цей період з'являються будівлі
з цегли і каменю. Деякі з них збереглися
до наших днів.
Яким був побут житомирян у цей історичний період? Точніше, як забиралося сміття у місті? Може, такої проблеми
взагалі не існувало? Звернемося до історії
побуту європейських міст. Жоден фільм
не здатний передати запахи, вірніше, той
сморід, в якому купалося середньовічне європейське місто. Він був настільки сильний,
що протягом кількох століть лікарі вважали, що саме сморід породжував епідемії.
Нечистоти у ці часи викидаються з вікон
і дверей та накопичуються на вулицях.
Міська влада ламала собі голову, як би позбутися цього.
У деяких європейських містах сміття
вивозилося на звалища, розташовані за
межами міста. Однак, наприклад, у Парижі
прибирання міських скупчень нечистот

стикалося зі стійким прагненням парижан
викинути сміття і нечистоти на вулицю, а
там хоч трава не рости. Особливо пікантним було виливання вмісту нічної вази
на голови перехожих. Саме ця обставина
спричинила появу дуже широких полів
капелюхів.

Чистота і різки

Можемо припустити, що подібні речі
відбувалися і у Житомирі. Хоча не може
бути, щоб не приводилося до ладу місто
турботами міської влади і руками селян,
приписаних до Житомирського замку.
Адже відомо, що такі селяни зобов'язані
були проводити якісь роботи на користь
Житомира. І, можливо, вони були першими двірниками, які вичищали вулиці
від смердючого сміття. Можуть запитати,
а чому воно було смердючим, якщо було
натуральним. Уявіть собі, що у відкриту
яму скидають харчові продукти. Вже через
кілька днів вони так починають смердіти,
що повз неї неможливо буде пройти.
У репринтному виданні «Исторія
тѣлесныхѣ наказаній вѣ Россіи» його автор
Микола Єврєінов на початку ХХ століття
наводить свідчення про те, що у кількох
губерніях, території яких на сьогодні належать Україні, дуже часто міські поліцмейстери на початку ХІХ століття втручалися
у приватне життя містян у вельми цікавий
спосіб.
Так, купецькі синки, що любили попиячити, повинні були у найбільш людних
місцях центра міста підмітати вулиці і
мости, при цьому на шиї у них красувалася бляха з написом «п'яниця». В інших
містах начальство з метою викорінити
злодійство постановило не виходити на
вулицю після 9-ї години вечора. Спійманих городян відправляли в «кутузку», і
наступного дня вони повинні були під-

мітати вулиці на повчання всім оточуючим громадянам. При цьому вищому
начальству повідомлялося, що часто підмітаючими вулиці були помічені «особи
з кринолінного світу». Але, як то кажуть,
свіжо прєданіє, але віриться насилу, щоб
шикарна дама, що засиділася в гостях,
прибирала вулиці у своїй витонченій сукні. Зрозуміло, чиновники не ризикували
становищем, щоб чіпати дам з вищого
світу. Зате вони відводили душу на простолюдинках і повіях, проробляючи з ними
все, що їм заманеться. Так, у 50-х роках
ХІХ століття у Бессарабській губернії (у
1940 році на території Бессарабії були
створені Молдавська РСР і Ізмаїльська
область Української РСР. Ізмаїльська область існувала до входження до складу
Одеської області УРСР 15 лютого 1954
року) всіх зловлених за добу поліцією
за найменшу провину після покарання
різками примушували мести вулиці і
прибирати громадські будівлі. До речі,
за свідченням сучасників, у 1849 році Таврійське і Херсонське губернські правління
звернулися до Київського з проханням
надсилати щорічно для Таврійської губернії 6000 пучків березових різок, а для
Херсонської – 2000, адже в цих губерніях
не було березових лісів і ні з чого було
робити різки. Зате на території Житомирщини, яка тоді була центром Волинської
губернії, вдосталь верби, берези та інших
специфічних дерев. Тож Житомирщина
ніколи не мала браку різок. Отже, маємо
обґрунтоване припущення, що вулиці
Житомира були чистішими за вулиці
інших міст України.
Про це з подробицями, а також
про те, що відбувалися у Житомирі
зі сміттям у наступні століття, читайте
у наступному номері.
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Велосипед на Говерлі
Віктор Матковський

Ніч проминула спокійно,
але під ранок почув прохолоду. У цьому спальнику у горах
незручно і холодно. Треба
брати щось тепліше на кінець
серпня – початок вересня.
Надворі туман обійняв колибу, і дощ
мрячить. Я полежав і почав готувати сніданок на примусі. Поїв, знову улігся і почав
засинати. Колиба закрита зсередини, так
що можна спати. Спав я недовго, але коли
прокинувся, то яскраво світило сонце. Почав
збиратися у дорогу. Потім поставив примус
надворі – на стовпчику-столі. Знову пішов
дрібний дощик хмари, що невідомо звідки
з’явилася, я терміново сховався у колибу.
Як же багато важить надійний дах і стіни!
Тільки все переніс усередину, як дощ
закінчився. Знову я сонце бачу і велосипед
вивів. Ось і обід готовий – вермішель з кількою, чай із залишками повидла. Хліба ще
більше буханки. Пообідав, помив казанки,
рюкзак укладений. Пішов до струмка, помив ноги, щоб легко було на сходженні.
Погода – сонце світить, але хмарки все
ж біленькі є. Вийшов з Цибульника наліво
доверху на отріг хребта і взяв напрям на Говерлу. Але тоді я ще не знав, що за хребтом
прямо над колибою дорога веде напряму до
Говерли. Оскільки пишу щоденник заднім
числом, то і схему треба вже описати – коли
я вийшов по хребту дорогою від перемички
Говерла – Петрос. А якраз звідти одночасно
видно і колибу, і гору. Якраз я тоді відчув всі
почуття, які записав днем раніше. А тепер
я крок за кроком, з рюкзаком за спиною, у
руках велосипед, йду по стежці.
В одному місці вирішив сфотографувати
Говерлу якби через велосипед. Для цього
довелося лягати на землю. Потім побачив
джерельце, яке я колись поповнив, роблячи
злив під казанок.
І яке ж було моє здивування, коли я побачив всі камінці так, як я їх виклав тут, коли
ночував чотири роки тому. Не втримавшись,
надряпав лезом ножа на камінні «Віктор.
Житомир 08.31.98». Каміння я тоді вклав як
треба, воно вже покрилося мохом. Скільки
туристів брали за ці роки тут воду і не думали, що цей зручний злив хтось зробив. А
для мене досить знати, що я приніс користь
без будь-якої для себе вигоди. Хай тече тут
вода, як я її направив.
Набрав фляги води – як там прийдеться
потім на Чорногорі. Чомусь Говерла здається сьогодні особливо низькою. Рюкзак
за плечима сидить бездоганно, велосипед
в руках. Піднімаю заднє колесо, намагаюсь
переднім їхати там, де це вдається. Вийшов о 16 год. 50 хв. Сонце світить, але вітер
поступово гонить світлі низькі хмари, а зі
сторони Румунії насувається повільно, але
страхітливо хмара, схоже, грозовий фронт.
Піднімаюсь досить швидко, на подив. Зрідка зупиняюся, переводжу дихання, дивлюсь
навкруги. Низькі хмари вже майже дійшли
до хребта. Роблю фінішний ривок і от я
на Говерлі – найвищій точці України. Те,
що був на Кавказі на 3100 м – не рахується.
Вирішив послухати Висоцького, і поки він
співає пісню про боксера, роблю бутерброд
із копченим салом.

18.08.98 – 03.09.98 = 897 км

Велосипедний похід ІІІ категорії складності

Житомир – Полонне – Ямпіль – Почаїв – Вишнівець – Збараж – Тернопіль – Микулинці – Теребовля –
Бережани – Рогатин – Галич – Надвірна – Пнів – Яремча – Ясиня – Рахів – полонина Цибульник – г. Говерла –
т/б «Заросляк» – Ворохта (велосипед – 897 км).
Ворохта – Коломия (дизельпотяг).
Коломия – Шепетівка – Новоград-Волинський – Житомир (потяг).
І ось я стою в пелені хмар і туману, піднявши ліву руку угору, розставивши ноги.
Правою рукою притискую плеєр до вуха і
вслухаюся в знайому мелодію і слова, які на
вершині звучать із більш глибоким змістом:
«И можно свернуть, обрыв обогнуть,
Но мы выбираем трудный путь,
Опасный, как военная тропа».
Знав би я тоді, що трапиться зі мною і
велосипедом за годину-другу, не знаю, як
би вчинив.
А доля надала мені випробування куди
небезпечніше, ніж підйом велосипеда на
висоту 2061 м. На вершині у мене в очах стояли сльози, а серце дослуховувало останні
рядки пісні. Вклавши плеєр до рюкзаку, я
трохи погуляв по Говерлі, підняв сувенір
– відстріляну автоматну гільзу, доїдаючи
бутерброди з копченим салом.
Потім був спуск, на якому я декілька
разів ковзав, падав, зупинявся, щоб зменшити інерцію руху. Стало трохи світліше,
видимість збільшилася до 1 км, а може, й
більше! Виявилось, що весняний струмок
на східному отрозі Говерли вже і літом
робить. Тож я міг не завантажувати себе
зайвими тепер трьома літрами на підйомі,
а набрати води звідси. Знайшов каністру
з діркою, підрізав її, і вийшла добра коробка для транзистора і плеєра, касет і
батарей. Спробував їхати по Чорногорі,
але лише метрів п’ятдесят, а потім знову
вимушений був рухатися пішки і вести
велосипед.

І тут почався дощик, який поступово
перейшов у град, а потім перемішаний
з мокрим снігом, гнаний вітром, він став
покривати зледенілою коркою і без того
мокру і ставшу ще більш слизькою траву.
Втулки і обода покрилися мокрим снігом. А на мені одягу – синтетичні штани,
зверху – легка безрукавка, на ній футболка
(синтетика). Ну і на голові велошапка з
козирком, під яким я мружу очі від летючого мокрого снігу. Так би мовити – сухого
місця немає.
А на ногах мокрі велотуфлі, які провалюються у високій траві, ковзаються на
моху і на камінні. Час від часу нога провалюється у ямки біля камінців, вимитих
дощем. Через те, що я йду у густій траві,
не знаю, в який бік подати. Одна думка
в голові: якби не звернути, не зламати
ногу. Тоді кінець… Температура тут нижче
нуля, якщо йде сніг. Якщо щось, то тоді…
Коли я піднімався на Говерлу, співав
Висоцького, зараз мені вже не до пісень,
сподіваюсь на те, що не впаду трагічно.
Спадає на думку, що всім володіє доля і
що у мене достатньо сил, аби справитися
з собою і зі стихією. Добре ще, що вітер
у спину. Хоча коли він обліплює мокре,
холодне тіло сніговим нальотом, то невелика різниця, звідки він дме. Добре, що
спина прикрита рюкзаком. Якби це був
піший похід, то я б прикрився від вітру і
снігу накидкою, що робив не раз. А поки
що держу однією рукою велосипед за обмотку керма, а другою – або за підсідлову
трубу, або за вертикальну трубу рами.

З’явилася думка про те, що якби все це
зняти на плівку і потім все подивитися
на екрані, комфортно лежачи на дивані.
Але головне випробування чекало мене
попереду.
Я спустився у Брескульсько-Говерлянський котел. Прямо переді мною з Говерли
брав свій початок Прут, зараз це було особливо видно на зледенілому схилі. Немовби хлюпнув хтось із гігантської кварти
на стінку, і от стікає вниз усе скрізь траву,
вкриту снігом. Сніг тане лише там, де є
вода. Де-не-де бачу по бережках струмків
обледенілий корк. Я вже не розбираю
дороги – донизу по стежці.
Входжу в струмки, мокріше вже не
може бути. І ось я зупиняюсь на краю
водопаду. Вируюча піною вода на чорному
відполірованому камінні падає донизу,
якщо довіряти путівнику – з висоти 80
метрів (15 м – це п’ятиповерхівка!).
Стежка підводить ліворуч від водозливу на валуни без води, від пів метра до
півтора метра розміром. Дивлюсь довкола
– другої дороги не видно. Йти ліворуч чи
праворуч – альпійська сосенка, там з одним рюкзаком страхіття, а тут ще велосипед. Але не було миті, щоб я пожалкував,
що він зі мною, – він мені добре служив
дорогою сюди, нема нарікань.
А що подалі? Попереду видно полонини, ліс, але щоб до них добратися,
треба спуститися звідси. Стежка йде
через це каміння, але хто полізе тут з
велосипедом? Снігу зверху вже немає,
просто йде дощ, вітер налітає поривами.
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Беру рюкзак і спускаюсь з ним на метрів
десять. Доводиться добре дивитися, куди
ставити ноги і де можливо затриматися
рукою. Залишаю рюкзак і лізу на гору
– за велосипедом. Він лежить на краю
каміння, от би мені узяти тоді знизу. А
я виліз доверху і став його спускати. І
сантиметрів п’ять не вистачило до землі,
щоб на колеса поставити. І остання думка
була – за трос переднього гальма затримати. У голові така думка була, а руки
його вже відпускали. Велосипед сперся
переднім колесом на землю, торкнувся
каміння, мабуть, заднім ексцентриком,
похилився, ставши для мене недосяжним,
і в ту ж мить полетів у вируючий водопад. Я закричав несамовито, але так вже
трапилось. Почувся різкий хлопок, звук
другого удару, потім лопнула камера.
Велосипед боком ліг у водопад. З якої
висоти він падав? Сім чи десять метрів,
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я тоді про це не думав. Коли спустився
донизу, побачив, що фляга вискочила з
кріплення. Я поглянув навколо – немає.
Оглянув велосипед – погнута сильно
вилка, рама, здається, ціла. Але заднє
колесо погнуте всередину. Не крутиться, не проходить по габаритам. Лопнула
шкіра сідла, саме сідло ціле. А дощ все
йде, і не видно йому кінця-краю. Приймаю все як випробування долею, витягую велосипед з води. Що ж робити,
його я відремонтую, буде як новенький.
От якби я впав тут, зламав чи травмував
щось, свідомість втратив, тоді мені вже
ніхто б не допоміг – нема кому.
А до ранку мокрому на снігу полежати
– тоді б і казці моїй кінець. А поки що у
мене все нормально, і велосипед я понесу на руках, як дитину. Спускаюся серед
мокрого каміння по корінні та слизькою
від снігу стежці.

Про що я думав? Що буду йти і перетаскувати, спускаючи донизу, до темряви,
а тоді доведеться ставити намет. Добре
було б дійти до Заросляка. Все ж ночівля
біля турбази краща за лісову, тим більше
на схилі. Але поки я йду по стежці, часто
доводиться ступати у потік, переходячи
на другий берег. Нарешті водоспад закінчився, тут звичайний струмок з дуже
холодною водою, глибиною до 0,5-1 м та
шириною 1-1,5-2 м. В одному місці довелося «скупатися». Хоч до мене слово
«купання» не підходило. Імовірніше, купався рюкзак. До того часу всередині він

був ще сухим. Послизнувшись, я впав на
спину, опершись на ліву руку. Годинник
був під водою секунд 5-10, але цього було
досить, аби цифри зникли. Ще один ремонт попереду.
Але прийшов момент, коли потік пішов праворуч, а стежка по схилу – ліворуч. Куди вона мене виведе? Імовірніше,
на Заросляк. Це я так гадаю, а насправді
треба просто йти і йти по стежці, тримаючи перед собою зламаний велосипед,
продираючись скрізь чагарник і по альпійській сосенці. По цій стежці я вийшов
на іншу, більш втоптану. Я її впізнав, це
саме тут ми проходили з дочкою перед
тим, як зустріли групу з Городенки. Пішов
лісом, з важкістю пізнаючи стежку серед
вузловатого коріння, випираючого з-під
землі. А ось і місце, де була наша ночівля
з городенківцями. Вирішив зупинитися
перед виходом з лісу, щоб зранку було
ближче йти ремонтувати колесо. Почав
ставити намет. Поки рухався, холоду так
і не відчув. А зараз знову зі стогоном розгинаюся, коли мокрий одяг «приємно»
облягає тіло. Але ось намет поставлений,
велосипед туди вставлений, вкладені речі.
Пішов до Прута по воду на вечерю. Потім
до намету, переодягаюся в сухий одяг, а
його так небагато у мене. Шкарпетки сухі,
х/б штани і майка, а зверху – болоневий
костюм. Але від х/б штанів довелося відмовитися – вони змокли після «купання». Ліг
в одному болоневому. Почав розпалювати
примус. Стало трохи тепліше. Вирішив
приготувати півтори норми гречки. Лежачи, слухаю радіо. Наприклад, з метеозвіту
дізнався, що сьогодні на Закарпатті було
+18º +23º, що короткочасні дощі пройшли
лише десь далеко у східних і південних
областях. А я лежу собі у змокрілому наметі і чекаю, коли закипить вода у казанку.
Пройшло часу скільки треба, і от я вже
вечеряю, слухаючи радіо. Казанки не мию.
Просто лежу і слухаю радіо, слухаю зливу
по намету. Сон щось не йде – чай я зробив
міцний, але все ж засинаю.
31.08.1998 р.

«Зоря» у резервний день випробувала «Бульвар»
Віктор Єрофєєв

Минула субота,
18 вересня 2021-го року,
у календарі першості Житомирщини із
футболу значилася, як
резервний день.
Деякі зустрічі чемпіонату, які
з певних причин не змогли відбутися у призначені терміни, у цей
день догравалися. Обидві команди
із Романова («Зоря» і «Зоря-2») у
цей день мали відпочивати, хоча
для спортсменів непередбачений
відпочинок чи вимушена перерва
найчастіше приносять негативні
наслідки. Романівська «Зоря», аби
не втрачати гарних спортивних
кондицій (команда в матчах чемпіонату області грає зараз напрочуд
впевнено), 18 вересня вирішила
провести тренувальний поєдинок
із однією з найкращих аматор-

ських команд міста Житомира.
Йдеться, звісно ж, про ФК «Бульвар», де грають здебільшого гравці
мікрорайону Малікова.

18 вересня поєдинок між
«Зорею» та «Бульваром», що
проходив на чудовому спортмайданчику із килимовим штучним

покриттям, був дуже видовищним і багатим на забиті м’ячі.
Швидко, вже на другій хвилині
поєдинку, «Зоря» відкрила раху-

нок, але «бульварівці» сприйняли
швидкий гол як виклик і майже
одразу сквитали гол, зрівнявши
рахунок. Але романівські футболісти тут же додали у швидкості, а досвід та виконавська
майстерність підопічних Віктора
Чорного швидко зробили своє:
у подальшому на кожен гол
футболістів «Бульвару» «Зоря
обов’язково відповідала двома, а іноді й трьома забитими
м’ячами. У підсумку – переконлива перемога «Зорі» із рахунком
8:3, однак футболісти «Бульвару»
були вдячні суперникам за отриманий урок і гарну нагоду випробувати свої сили та здібності із
достойним та насправді сильним
суперником.
Ну а глядачі, які цього дня
зібралися на свято мікрорайону Малікова, отримали
неабияку насолоду від феєрії
забитих м’ячів. Їх було багато, аж 11, і забивалися вони на
будь-який смак. І людям – на
радість та втіху!
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Повідомлення

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВ «ГРАНСТОУН», код згідно з ЄДРПОУ
34152302, інформує про намір провадити
плановану діяльність та оцінку її впливу
на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
ТОВ «ГРАНСТОУН» зареєстроване за адресою:
11560, Житомирська область, Коростенський район,
с. Горщик, вул. Молодіжна, 12А тел.: +380689293015,
керівник Єрмаков Антон Володимирович.
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність полягає у геологічному
вивченні, у тому числі дослідно-промисловій розробці ділянки «Горщик» Омелянівського родовища
гранітів відповідно до Спеціального дозволу на
користування надрами від 26 жовтня 2020 № 5104,
виданого Державною службою геології та надр
України у Коростенському і Лугинському районах
Житомирської області. Площа ліцензійної ділянки
становить 19,6 га.
Технічна альтернатива 1. Приймається транспортна система розробки родовища відкритим
способом із зовнішнім розташуванням відвалів
розкривних порід.
Для екскавації розкривних порід приймається гідравлічний екскаватор «ЕО-4124» з ємністю
ковша 1,5 м3 або аналогічний. Транспортування
порід у відвали – автосамоскидом «КрАЗ-256Б» в/п
12 т або аналогічним. Буріння вертикальних свердловин Ø 32 мм здійснюється буровою установкою
вертикального буріння «TAMROCK COMMANDO
120 R» або аналогічною. Буріння горизонтальних
свердловин Ø 89 мм здійснюється верстатом стрічкового буріння «TELEDIAM TD1 55 SUPER» або
аналогічною. Буріння шпурів Ø 36 мм з метою
створення відокремлюючих щілин проводиться
переносними пневматичними перфораторами
«Benetti» або аналогічними. Відокремлення монолітів від масиву здійснюється алмазно-канатною
машиною «TELEDIAM TD1 55 SUPER» або аналогічною. Для завалення монолітів і відтягування їх
від забою використовується фронтальний колісний
навантажувач зі змінним навісним обладнанням
«CAT-980 H» або аналогічний, який також використовуватиметься для вивезення блоків та відходів
від їх видобутку з кар’єру на проммайданчик.
Для вертикального транспортування блоків використовується пневмоколісний кран «МКГ-25
А» вантажопідйомністю 20,0 т або аналогічний.
Розділення монолітів проводиться шляхом застосування невибухових руйнівних засобів (НРЗ)
та металевих клинків.
В якості допоміжного устаткування для зачистки робочих майданчиків, проведення планувальних робіт на кар’єрних і під’їздних дорогах і
відвалах використовуватиметься фронтальний
колісний навантажувач зі змінним навісним обладнанням «CAT-980 H» або аналогічний.
Водовідведення проводитиметься насосами
«МС-50» або аналогічними. Пилеподавлення та
зрошування кар’єрних доріг і території проммайданчика здійснюватиметься поливомиючою
машиною.
Технічна альтернатива 2. Транспортна система
розробки з паралельним просуванням фронту та
зовнішнім відвалоутворенням, яка передбачає
вибухове розпушення.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Територіальна альтернатива 1.
Ділянка «Горщик» Омелянівського родовища
гранітів знаходиться на відстані 0,8 км на північ
від с. Горщик у Коростенському і Лугинському
районах Житомирської області.
Територіальна альтернатива 2.
У зв’язку з тим, що підприємство має спеціальний дозвіл на користування надрами та географічну прив’язку, інша територіальна альтернатива
не розглядається.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. Соціально-економічний вплив
планованої діяльності полягає у створенні робочих
місць для населення, яке проживає в межах даного
адміністративного району. Крім того, сплаті податків в місцеві бюджети (в т.ч. сплата рентних
платежів). Видобувна галузь дає можливість передбачити розподіл коштів між бюджетами різних
рівнів і направлення.
5. Загальні технічні характеристики, у
тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Площа ліцензійної ділянки становить 19,6 га.
Термін служби карєру дослідно-промислового
видобутку – 3 роки. За 3 роки планується видобути 30,0 тис. м3 гірничої маси в щільному тілі, в

тому числі 8,1 тис.м3 товарних блоків. Потужність
кар’єру: корисна копалина – 10000,0 м3; в т.ч.: товарні блоки – 2700,0 м3; відходи від видобутку блоків
(окіл) – 7300,0 м3. Режим роботи кар'єру цілорічний
з 260 робочими днями по видобувних роботах та
сезонний 160 днів по розкривних роботах при 5
денному робочому тижні з двома вихідними, в
одну зміну на добу по 8 годин роботи в кожну.
До пухких розкривних порід на родовищі відносяться: ГРШ – 1,0 м, інші пухкі породи (пісок,
суглинок) – 2,0 м. Розкривні роботи проводитимуться 1 уступом. Кут нахилу робочого уступу по
розкриву - 60°, неробочого - 40°. Кути відкосів по
пухких породах при проведенні робіт по рекультивації зменшуються до 20°. Корисна копалина
представлена незміненим вивітрюванням гранітом.
Розробка родовища передбачена 2 видобувними
уступами з відмітками робочих горизонтів: 196,0
м; 190,0 м. Розробка цих порід в подальшому передбачається шляхом відокремлення монолітів з
масиву гірничих порід і подальшим виколюванням блоків можливих об′ємів. Висота видобувного
уступу становить - 6,0 м, підуступу – від 3,0 до 6,0
м. Кут нахилу робочого борту по видобутку - 90°,
неробочого - 75°.
Сумарний приплив води в кар’єр досліднопромислового видобутку складе 74,0 м3/добу.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності з альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно Законодавства
України з дотриманням нормативів граничнодопустимих рівнів екологічного навантаження на
природне середовище.
При експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів екологічної безпеки; розробка родовища
в межах розвіданих та затверджених і апробованих запасів; здійснення постійного контролю
технічного стану механізмів та транспорту при
розробці родовища; додержання параметрів системи гірничих робіт; систематичний геолого-маркшейдерський контроль за прийнятою системою
розробки; викиди від стаціонарних джерел повинні
здійснюватися за наявності дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
здійснення постійного контролю технічного стану
машин та механізмів; сортування, зберігання відходів та передача їх спеціалізованим організаціям
у відповідності до санітарно-гігієнічних вимог та
природоохоронного законодавства; концентрації
забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної
зони не повинні перевищувати ГДК (ОБРД); рівень
акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів відповідно до ДСН 3.3.6.037-99;
радіологічний контроль видобутої сировини; виконання правил протипожежної безпеки та інші.
щодо технічної альтернативи 2:
Аналогічно технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання розмірів санітарно-захисної
зони, погоджених та відведених меж планованої
території;
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається (див.п.3).
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
охорона родовищ корисних копалин від затоплення, обводнення, пожеж та інших факторів,
що впливають на якість корисних копалин і промислову цінність родовищ або ускладнюють їх
розробку;
дотримання технологій, передбачених проєктом при розробці кар`єру;
вжиття заходів для запобігання пилоутворення
в літній період року;
складування знятого родючого шару ґрунту
і розкривних порід для використання при відновленні порушених гірничими роботами земель;
підтримка існуючих та облаштування нових
технологічних доріг для транспортування гірської
маси;
вжиття заходів, направлених на запобігання
аваріям, обмеження і ліквідація їх наслідків та
захист людей і довкілля від їх впливу;
дотримання встановлених законодавством
норм щодо санітарно-захисних зон.
щодо технічної альтернативи 1,2:
Аналогічні основному виду діяльності
щодо територіальної альтернативи 1
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні та інші вишукування
виконуватимуться у необхідному обсязі згідно
чинного законодавства України
щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається (див.п 3).
8. Сфера, джерела та види можливого
впливу на довкілля:
Технічна альтернатива 1

клімат і мікроклімат – негативний вплив не
передбачається;
ґрунт – зняття ґрунтово-рослинного шару з
площі земельної ділянки, відведеної під розробку
кар’єру; за межами виділеної ділянки вплив на
ґрунти відсутній. Після відпрацювання родовища
передбачена рекультивація порушених земель;
геологічне середовище – потенційний вплив
планової діяльності на геологічне середовище передбачає порушення природного рельєфу земної
поверхні з утворенням кар’єрної виробки;
повітряне – помірний вплив на повітряне середовище відбуватиметься за рахунок викидів в
атмосферу забруднюючих речовин при проведенні
розкривних, виймально-навантажувальних, видобувних робіт, при роботі двигунів кар’єрної техніки;
водне – вплив від реалізації планової діяльності
незначний, скиди в поверхневі водойми відсутні;
біорізноманіття, території та об’єкти ПЗФ – помірний фізичний і ландшафтноформуючий вплив
на флору і фауну району робіт, незначні зміни
умов існування рослин і тварин на безпосередній
території проведення робіт;
навколишнє техногенне середовище – негативний вплив не передбачається. На території
родовища, а також навколо родовища об’єкти спортивнооздоровчого, курортного та рекреаційного
призначення відсутні. Об'єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини не обліковуються.
поводження з відходами – зберігання відходів
здійснюватиметься у відповідності з санітарними
нормами і технікою безпеки та передаватимуться,
відповідно до укладених договорів спеціалізованим
організаціям. Забруднення чи засмічення земель
відходами не передбачається.
Технічна альтернатива 2:
аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1:
згідно технічної альтернативи 1;
щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається (див.п 3).
9. Належність планованої діяльності до
першої чи другої категорії видів діяльності
та об’єктів, які можуть мати значний вплив
на довкілля та підлягають оцінці впливу на
довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку
впливу на довкілля”)
Належить до другої категорії видів планованої
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний
вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу
на довкілля (Пункт 3 частини 3 статті 3 Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля»).
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в
тому числі наявність значного негативного
транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу
(зачеплених держав)
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.
11. Планований обсяг досліджень та
рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Планується провести дослідження впливу планової діяльності відповідно до ст. 6 Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля» у повному обсязі:
опис факторів довкілля, які зазнають впливу;
опис поточного стану довкілля;
опис і оцінку впливу під час будівництва
кар’єру та провадження планованої діяльності;
опис методів прогнозування, що використовувалися для оцінки впливу;
опис заходів по зниженню негативних впливів
на довкілля та підвищення екологічного благополуччя.
Будуть враховані зауваження та пропозиції, які
надійдуть в результаті громадського обговорення.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля
та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже,
підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до
Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”.
Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що
передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з
оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки
впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також
інформації, отриманої від громадськості під час
громадського обговорення, під час здійснення
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої
інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що
враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження
планованої діяльності та визначає екологічні умови
її провадження.
Забороняється розпочинати провадження
планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження
планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі
у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання
звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з
оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше
25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до
звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої
діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів
України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
(COVID-19), спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, до повного його скасування та протягом
30 днів з дня скасування карантину, громадські
слухання не проводяться і не призначаються на
дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення
цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті
15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть
реєстраційний номер справи про оцінку впливу
на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на
першій сторінці цього повідомлення). Це значно
спростить процес реєстрації та розгляду Ваших
зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані
суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих
днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують
свою згоду на обробку їх персональних даних.
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати
повністю, врахувати частково або обґрунтовано
відхилити зауваження і пропозиції громадськості,
надані у процесі громадського обговорення обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля. Детальна інформація про це включається
до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої
діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про
провадження даної планованої діяльності буде
отримання дозвільних документів та інших
актів, які видаються органами державної влади відповідно до вимог чинного законодавства України.
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації. Адреса:
вул. Театральна, 17/20 м. Житомир 10014, тел./факс
(0412) 47-25-36; e-mail: pryroda@eprdep.zht.gov.ua,
контактна особа: Семенюк Микола Миколайович.
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• 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

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

1. РОБОТА
1.1. Пропоную
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
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• Рибопереробному пiдприємству (Київська обл) потрiбнi пакувальники продукцiї,
оброблювачi риби, комплектувальники,
водiй ел/навантажувача. ЗП 12-18 т.гр.
Графiк: 20/10. Б/к житло, обiди. Виплата
ЗП по завершенню вахти. 0978101848,
0509531032

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

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

2. НЕРУХОМIСТЬ
2.2. Продам 2-кiмнатнi
квартири

Повідомлення про намір отримати внесення змін до діючого
дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від
стаціонарних джерел
ТОВ «Обербетон - Інвест» (м.Житомир, вул.C.Параджанова,89) має намір отримати
внесення змін до діючого дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами. Основна діяльність – виробництво виробів з
бетону для будівництва.
Джерела забруднення атмосферного повітря: арматурна дільниця, склади для
зберігання сировини та відходів виробництва, дільниця виготовлення бетонних виробів.
Перелік забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами: тверді суспендовані частинки, метали та їх сполуки, неметанові
леткі органічні сполуки.
Проведений розрахунок забруднення атмосферного повітря не виявив перевищення
концентрацій ГДК (ОБРВ) забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери
населених міст як на межі, так і поза межами СЗЗ.
Обгрунтовуючі матеріали для внесення змін до існуючого дозволу на викиди
направляються на узгодження в Управління екології та природних ресурсів Житомирської державної адміністрації.
Контактні дані:
Громадські організації та окремі громадяни із зауваженнями можуть звертатись
до місцевих органів влади за адресою: м.Житомир, майдан ім.С.П.Корольова,4/2, тел.
(0412) 481212.
Із пропозиціями звертатися до керівництва ТОВ «Обербетон - Інвест» за телефоном (0412) 427081.
Розробник обгрунтовуючих матеріалів на викиди - ПП «Матрикс Груп». Контактний
телефон: (0412) 42-08-76.

ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення електронних
торгів з продажу предмету іпотеки:
1. ½ ч., 2-кім. квартири, з/п 38 кв.м, житл. пл. 23.6 кв.м, за адресою: Житомирська
обл., м. Бердичів, пров. Ветеринарний, 11, кв. 23. Дата торгів: 18.10.2021 09:00 год. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №494265 (уцінено лот № 489856);
2. Житл. буд. з госп. будів. та споруд., з/п 59,0 кв.м, житл. пл. 35,1 кв.м, за
адресою: Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Філіповича, 7. Дата торгів: 18.10.2021
09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №494268 (уцінено лот № 489309);
3. Житл. буд., з/п 75,4 кв.м, зем. діл. 0,1 га, КН: 1810700000:02:031:0006, зем. діл.
0,038 га, КН:1810700000:02:031:0007, за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул.
І.Котляревського (К.Лібкнехта) 202. Дата торгів: 20.10.2021 09:00 год. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №494787 (уцінено лот № 489065).
• Продам 2-к., новобудова, 55 м кв., 4
пов., санвузол сумiжний, центр, озеро. Мiстечко "Липки", територiя пiд
вiдеоспостереженням, дитячий садок та
пiдземний паркiнг. В цiну входить пiдiгрiв
пiдлоги та ко Цiна за домовленiстю.Тел.:
0673421502

2.16. Здам в оренду

3. АВТО
3.3. Автомобiлi. Куплю
ВИКУП АВТОМОБIЛIВ БУДЬ-ЯКИХ МАРОК, В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНI, ПIСЛЯ ДТП,
НЕ РОЗМИТНЕНI, ПРОБЛЕМНI. ДОРОГО.
0976484669, 0635852350

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

3.5. С\Г технiка, та запчастини.
Продам

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

• 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
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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.

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

6.17. Послуги. Iншi
ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСIХ ВИДIВ М/
АВТОБУСIВ ТА МIНIВЕНIВ У НАЯВНОСТI
ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ (2-7 ДНIВ), НОВI ТА
Б/В, ГУРТОМ ТА ВРОЗДРIБ, ВIДПРАВКА ПО
УКРАЇНI, Є СВIЙ СКЛАД. HTTPS://BUSIK-1.
COM/UA/ (0971521331, 096)4465131,
0977266640
• Послуги оренди трала, негабаритнi
перевезення по Українi. Послуги зi
збирання врожаю комбайнами, обробк а землi, посiв, обприск уван ня, дрони. 0965591438, Сергiй,
www.avtospectehnika.co

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

4. БУДМАТЕРIАЛИ
4.1. Будiвельнi сумiшi, цемент,
пiсок. Продам
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РАСТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М ЗИЛ. 0677905739,
447067

• ПОКРАСКА ВОЛОС ЛЮБОЙ ДЛИНЫ. В УДОБНОЕ ВРЕМЯ. ВЫЕЗД НА ДОМ. ЦЕНА ЗАВИСИТ
ОТ ДЛИНЫ ВОЛОС. МАНИКЮР. 0988398826

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

8.20. Стiл знахiдок. Загубив
ВТРАЧЕНЕ ПОСВIДЧЕННЯ ОФIЦЕРА СЕРIЯ
УК № 243143 ВIД 30.06.21 Р, ВИДАНЕ НА
IМ'Я ГРИНЬОВ ЄВГЕНIЙ МИКОЛАЙОВИЧ,
ВВАЖАТИ НЕДIЙСНИМ

ВТРАЧЕНЕ ПОСВIДЧЕННЯ УБД СЕРIЯ №197989,
ВИДАНЕ 04.05.2018 Р. НА IМ`Я БОЙКО АНДРIЙ
МИХАЙЛОВИЧ, ВВАЖАТИ НЕДIЙСНИМ
ВТРАЧЕНО ПОСВIДЧЕННЯ БАГАТОДIТНОЇ
СIМ'Ї, ВИДАНЕ НА IМ'Я ГОНГАЛО ГАБРIЕЛЬ
IГОРОВИЧ, ВВАЖАТИ НЕДIЙСНИМ

8.23. Iнше. Продам
КУПУЄМО ОБРIЗНУ ДОШКУ ТА БРУСОК
АКАЦIЇ, ПОРОДА РОБIНIЯ, СПЕЦИФIКАЦIЯ
ЗА ЗАПИТОМ. 500Є/М3. 0502228560 VIBER,
WHATSAPP
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Гороскоп на тиждень 22 вересня - 28 вересня
ОВЕН
Може відчуватися занепад сил. Поки що думайте
про тривалі проєкти. У
вирішенні невідкладних завдань
спирайтеся на досвід і інтуїцію.
ТЕЛЕЦЬ
Вся увага на здоров’я:
дотримуйтеся режиму
дня і норм здорового харчування. Нерви на межі – краще
провести час на самоті.
БЛИЗНЮКИ
Забудьте поки що про
свою яскравість і неповторність – треба трохи
побути і скромним. На вихідні краще нічого важливого не планувати.
РАК
Психологічна втома
дає про себе знати – подбайте про псих ічне
здоров’я. Отримаєте цікаву пропозицію, від якої не варто
відмовлятися.

Поради господині

ЛЕВ
Тиждень присвятіть
активній професійній
діяльності – не час відпочивати. У стосунках чекайте на
мир і злагоду, приємні сюрпризи.
ДІВА
Зараз такий час, коли
ваше майбутнє залежить
від вашого оточення.
Можуть виникнути конфлікти з
близькими, дрібні побутові клопоти.
ТЕРЕЗИ
Ви зараз, як ніколи,
прагнете незалежності.
Але слідкуйте, щоб це бажання не заважало вашій роботі і
стосункам з оточуючими.
СКОРПІОН
Ви розмотаєте клубок
ситуації, яка давно не дає
спокою. Але легше не стане. Багато
ваших планів потребують корегування і дій.

СТРІЛЕЦЬ
У всіх сенсах гармонійний період. Вдалий
час для планів на майбутнє, покращення стосунків з другою
половинкою.
КОЗЕРІГ
Ваша врівноваженість
достойна похвали. Зможете легко реалізувати
низку нових проєктів. Знизьте
фінансові амбіції, аби уникнути
помилок.
ВОДОЛІЙ
Загалом тиждень позитивний. Заплануйте візит
до державних органів. Все
бути йти тихо і розмірено, можете
навіть занудьгувати.
РИБИ
Чекайте на новий етап
у стосунках. Приплив
енергії потрібно спрямувати у
потрібному напрямі – результат
вас здивує.

Цікаві факти про фотографії
• Першу у світі фотографію
зробив Жозеф Ньєпс, на перенесення зображення на пластину у
нього пішло 8 годин.
• Перша кольорова фотографія була зроблена у 1861 році
Джеймсом Максвелом, відомим
британським фізиком. Але широкого поширення метод Максвела
не отримав через свою складність.
• Найдорожча фотографія
у світі – це «Рейн II» німецького
майстра Андреаса Гурскі. Вона
пішла з аукціону за рекордну суму
в 4,3 мільйона доларів.
• Перша фотографія нашої
планети, повністю освітленої
Сонцем, була зроблена екіпажем
американського космічного корабля «Аполлон-17», пізніше цей
знімок назвали «Синій мармур»,
зараз він використовується в біль-
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шості сучасних фільмів, якщо
потрібно показати вид Землі з
космосу.

• Найвідоміша фотографія
Альберта Ейнштейна – це та, на
якій він зображений з висунутим
язиком. Цікаво, що вона не є постановочною: просто Ейнштейну
набридло, що в його день наро-
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дження фоторепортери постійно
просили посміхнутися в камеру, і
він вирішив злегка похуліганити.
Що ж, хуліганство вдалося – зараз
цей знімок геніального фізика є
однією з найбільш впізнаваних
фотографій у світі.
• Під час окупації Франції нацистами Едіт Піаф часто співала
в таборах для військовополонених. Там вона фотографувалася
на пам’ять з офіцерами вермахту
і ув’язненими. Потім у Парижі з
групових фотознімків вирізалися
портрети полонених, роздруковувалися і вклеювалися в фальшиві
документи. Після цього Едіт повторно давала концерти в таборах
і потайки передавала підроблені
паспорти і «аусвайси» в’язням. За
допомогою цих документів багатьом бранцям вдалося втекти.
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Три волосини:

у який спосіб зробити
волосся густішим
Продовження.
Початок у № 34
від 15 вересня 2021 р.

Як харчування
впливає на густоту
волосся?
Один із найпростіших способів вплинути
на густоту волосся – за
допомогою харчування
і домішок. «Дефіцит
вітамінів впливає на
нашу шкіру голови й
стан волосся, – каже
Охта. – Якщо вас щось
турбує, вам треба здати
кров на аналіз і дізнатися у свого лікаря,
чого бракує вашому
організму».
В іншому разі краще шукати полівітаміни, що містять
кератин, амінокислоту L-лізин,
соєвий білок, залізо й вітаміни В12 і D3. Все це сприяє
збільшенню товщини вашого
волосся.
Нутриціолог Муд Бедо рекомендує біотин: «Коли йдеться
про поліпшення росту волосся
і його стану, моєю таємною
зброєю є біотин. Це вітамін,
що зміцнює волосся, шкіру й
нігті. Я рекомендую вживати
його в рідкій формі щонайменше
5000 мкг щодня задля помітного
результату».
Також Бедо зазначає: «Коли
маєте схильну до висипів шкіру, будьте обережні, оскільки
біотин може їх спровокувати.
Джерелами біотину є такі продукти, як яєчні жовтки, бобові,
печінка, горіхи й насіння, що
не мають викликати висипів,
оскільки біотин, що входить до
їхнього складу, не такий концентрований».
Крім цього, треба дотримуватися простої поживної дієти,
сповненої нежирних білків,
листової зелені та моркви для
отримання вітаміну А.

Яка стрижка додає
об’єму?
Для тих, хто хоче коротку
стрижку, швидкий візит до
салону може розв’язати навіть
найдратівливіші проблеми з

волоссям. Як стригтися? Спробуйте каре до плечей або будьяку іншу стрижку, здатну створити густіший та об’ємніший
вигляд.
«На дмірне н аш а р ув анн я
може зменшити об’єм, роблячи волосся пласким і неживим,
– говорить зірковий стиліст
Джордж Нортвуд. – Моя порада — дл я тонкого волосс я
робіть одну довжину. Мікрострижка – ще один чудовий
варіант для тонкого волосся.
Також оновлення кінчиків що
шість тижнів може допомогти
волоссю набути густого й здорового вигляду».
Що стосується укладення,
Нортвуд рекомендує грубе
сушіння волосся догори дриґом, щоб створити об’єм біля
коріння. «Коли ви піднімете
голову вгору, розгладьте кінчики й довжину волосся пальцями,
залишивши його таким трохи
піднятим біл я коренів, щоб
отримати додатковий об’єм»,
– говорить він.
І будьте обережні з кольором. Уникайте чого-небудь
занадто однотонного – поєднання кількох світлих відтінків
додасть волоссю глибини й допоможе не бути надто тонким
на вигляд.

Закінчення у наступному номері.
Текст: Emma Strenner,
Tish Weinstock
За матеріалами vogue.co.uk
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ДЮНА в 3D
Жанр: драма, пригоди, фантастика

НАВКОЛО СВIТУ
ЗА 80 ДНIВ

«Дюна» – це міфічна і емоційно заряджена подорож головного героя, Пола Атріда. На цього
блискучого і обдарованого хлопця
чекають великі справи, які йому
важко осягнути. Він вирушить на
найнебезпечнішу планету у Всесвіті, щоб врятувати майбутнє своєї
родини і свого народу. Виживуть
лише ті, кому вдасться перемогти
власні страхи.

Жанр: анімація, пригоди

ПIСЛЯ ПАДIННЯ
Жанр: драма, романтика

ШАН-ЧI ТА ЛЕГЕНДА
ДЕСЯТИ КIЛЕЦЬ

Як тільки закохана пара - Тесса Янг та Хардін Скотт приймають
важливе рішення про їх складні
стосунки - правда про їх сім’ї ставить під сумнів все, що вони знали
раніше про близьких та самих себе.
Чи зможе їх пристрасний роман вистояти перед таємницями минулого
та невідомістю майбутнього.

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

Паспарту – юне мавпеня, що
обожнює читати та мріє про пригоди. Одного дня на своєму шляху
він зустрічає пройдисвіта Філіаса
Фрога, жаб’яча душа якого прагне
до наживи. Він втягує Паспарту в
аферу, через яку вони мають відправитись у навколосвітню подорож, маючи лише 80 днів. Попереду
у них надзвичайні, неймовірні, приголомшливі пригоди!

Жанр: бойовик, фентезі

(0412) 47-27-47, (097) 447-27-47

kinoukraina.zt.ua

