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У Житомирі відбулася  
виставка собак «Полісся-2021»

Ігор Гарбуза

У неділю, 12 вересня 
2021, у Житомирі на ма-
льованському стадіоні 
відбулась всеукраїнська 
виставка собак усіх по-
рід «Полісся-2021».

З Житомирської і усіх об-
ластей України було привезено 
близько 80 різноманітних 
порід собак. Житомиряни по-
бачили чудових мопсів, такси, 
поважних догів, вівчарок. 

Містянам дуже сподобалась 
виставка, а особливо у захваті 
були діти. Вони охоче пести-
ли маленьких і дуже великих 
песиків, боялися підходити до 
псів, що гавкали. Один пес зі-
рвався з повідка та гаркнув на 

дітей. Ті голосно закричали, 
але песик добре слухався ха-
зяїна та виконав команду бути 
на місті. Діти, зрозумівши, що 
їм нічого не загрожує, дружно 

засміялися. Для дітей були роз-
ваги, а для дорослих – гарна 
їжа. Сонячний осінній день по-
радував своїм теплом і гарним 
настроєм.

Житомирський обласний 
осередок «Полісся» Всеукра-
їнської громадської органі-
зації «Кінологічна спілка 
України» понад 20 років про-

водить виставки породистих 
собак у Житомирі. Цього разу 
виставка зібрала понад 500 
учасників. 

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

З 8 по 14 вересня в Укра-
їні було зафіксовано 20 652 
нових випадки COVID-19. 
Зокрема на Житомирщині 
– 770.

Зауважимо, що показник захворю-
ваності по Україні та на Житомирщині 
поступово зростає.

8 вересня показник захворівших на 
COVID-19 на Житомирщині становив 73 
особи. 9 вересня цифра була більшою 
– 163 людини, наступного дня було ви-
явлено 112 захворівших на COVID-19. 11 
вересня було 162 випадки, 12 вересня – 
114 осіб. 13 вересня виявили 88 випадків, 
14 вересня цифра становила 58 осіб.

Нині на Житомирщині зареє-
стровано 1 845 летальних випадків від 
COVID-19, за період з 8 по 14 вересня 
– 11 нових випадків.

Пам’ятайте, що послаблення 
карантину – не його скасування! 

За порушення норм, спрямова-
них на запобігання поширенню 
COVID-19, встановлено адміністра-
тивну та посилено кримінальну від-
повідальність! 

Аби уникнути захво-
рювання на коронавірус-
ну інфекцію, обов’язково 
вживайте профілактичних 
заходів та дотримуйтеся 
основних правил: 

– ретельно мийте та де-
зінфікуйте руки;

– носіть захисну маску у 
громадських місцях;

– уникайте великого скуп-
чення людей та дотри-
муйтеся соціальної дис-
танції.

Уряд встановив нові карантинні 
норми: що змінилося

Кабмін ухвалив зміни до 
постанови № 1236, що вста-
новлюють нові карантинні 
обмеження для запобігання 
поширенню COVID-19. Поста-
нова набирає чинності через 7 
днів з моменту публікації. 

Про це повідомляє МОЗ України. «За-
пропоновані нами зміни – це можливість 
стримувати епідемічну ситуацію та збе-
рігати економічну активність країни. Ми 
говоримо про те, що сьогодні є можливість 
вакцинуватися та бути захищеним у кож-
ного, наявної вакцини для цього достатньо. 
Додатково в нас чітко визначені щотижневі 
кількості поставок вакцин до кінця цього 
року. Ми дозволили навіть вибирати, якою 
вакциною щепитися, чого немає  у більшості 
країн», – зазначив міністр охорони здоров’я 
Віктор Ляшко.

Зокрема, ухвалені зміни передбачають, 
що COVID-сертифікат матиме дві опції 
(так звані «жовтий» або «зелений») та 
міститиме інформацію про вакцинацію, 
негативний результат тестування (діє 72 
години) або одужання від COVID-19. Так 
званий «жовтий» сертифікат матиме інфор-
мацію про перше щеплення, а «зелений» 
– про повний курс. 

Тепер у разі введення «жовтого» 
рівня епідемічної небезпеки спрос-
тили вимоги до роботи навчальних 
закладів. Вони працюватимуть за умови 
наявності не менше як 80% працівників 
з «жовтими» чи «зеленими» COVID-
сертифікатами. 

Водночас обмеження «жовтого» рівня 
епіднебезпеки не будуть застосовуватися, 
якщо всі учасники (відвідувачі) та щонай-
менше 80% організаторів масових заходів, 
працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи 
інших культурних закладів, спортзалів та 
басейнів матимуть «жовтий» чи «зелений» 
COVID-сертифікат. 

Кінцеве рішення про те, чи надавати 
послуги тільки вакцинованим, чи дотри-
муватись всіх карантинних обмежень, за-
лишається за власником. 

У разі введення «червоного» рівня 
епідемічної небезпеки заклади осві-
ти працюватимуть, лише якщо 100% 
працівників мають «зелений» COVID-
сертифікат.

Крім того, чинні обмеження «червоного» 
рівня не будуть застосовуватися за умови 
наявності у всіх учасників (відвідувачів), 
працівників та організаторів масових за-
ходів, у тому числі релігійних, працівників 
кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших куль-
турних закладів, розважальних закладів, 
ТРЦ, закладів громадського харчування, 
ринків, спортзалів та басейнів, «зеленого» 
COVID-сертифіката.

За умови наявності в особи, що пере-
тинає кордон України, «жовтого» чи 
«зеленого» сертифіката про вакцина-
цію або одужання від COVID-19, вона 
може не проходити самоізоляцію. Це 
ж стосується й осіб, які прибувають з 
тимчасово окупованих територій.

Важливо! COVID-сертифікати матимуть 
кольорові відмітки виключно в цифровому 
форматі, друкувати на папері відповідного 
кольору не потрібно.
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Жителі вулиці Андріївської знову звернулися до 
міського голови зі скаргами на нічний збір сміття

Руслан Мороз

У минулих номерах нашого 
видання ми вже повідомляли 
про те, що у Житомирі містя-
ни скаржаться на нестерпний 
шум по ночах, коли збирають 
сміття, але міська влада ви-
правдовується, що все гаразд.

Останнім часом вночі жителі Житомира 
просинаються від брязкаючого звуку ав-
тівок, що перевантажують сміття з баків. 
Звуки, немов з пекла, будять жителів на-
шого міста у будь-яку годину ночі. Жителі 
вулиці Андріївської, яка межує із полігоном 
побутових відходів у місті, розташованим в 
районі Крошні, також неодноразово звер-
талися до міської влади з проханням допо-
могти припинити свавілля низки компаній, 
які вивозять сміття з міста на полігон. 

У середу, 8 вересня 2021 року, пред-
ставники громади знову звернулися до 
Житомирського міського голови з про-
ханням допомогти вирішити питання 
з нічним збиранням сміття у місті.

За підсумками зустрічі було знову 
направлено звернення на ім’я міського 
голови, де йшлося про негайні про-
блеми району. У заяві жителі вулиці 
Андріївської звертаються із прохан-
ням докласти всіх необхідних зусиль 
для того, щоб нормалізувати їхню 

життєдіяльність, вирішивши наступні 
проблеми:

1. Обмежити рух вантажних автомобі-
лів, встановивши штучні дорожні нерівності 
(«лежачий поліцейський») та відповідні 
дорожні знаки по вулиці Андріївській біля 
будинків 2-б та 8;

2. Заборонити перевозити промислові від-
ходи із підприємств ТОВ «ОБІО», завод «Ізо-
ват», ТОВ «Фірма Естрелла» у відкритих авто-
мобілях на полігон відходів міста Житомира;

3. Організувати миття дорожнього 
покриття вулиці Андріївської та проїзду 
Андріївського;

4. Обмежити рух сміттєвозів на полігон 
відходів у нічний час з 23-ї до 7-ї години;

5. Відремонтувати дорожнє покриття 
по вулицях Андріївській, Звягельській та 
проїзду Андріївському;

6. Облаштувати зупинку громадського 
транспорту, яка розміщена на розі вулиць 
Покровської та Андріївської у напрямку 
центра міста.

Раніше жителі вулиці Андріївській вже 
зверталися за допомогою до міської влади, 
але отримали формальну відповідь. Так, за-
ступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Сергій Кондратюк 
повідомив:

«Розглянувши Ваш інформаційний запит 
від 29.07.2021 р. №210729-5, повідомляємо, що 
пунктом 2.4. Державних санітарних норм 
та правил утримання територій населених 
місць, затверджених наказом Міністерства 
охорони здоров'я України від 17.03.2011 р. № 
145, встановлено: «Для забезпечення шумового 
комфорту населення побутові відходи слід 
вивозити, як правило, не раніше ніж о 7 годині 

і не пізніше ніж о 23 годині, при цьому рівні 
шуму не повинні перевищувати гігієнічних 
нормативів для відповідного часу доби».

Організація роботи полігону твердих по-
бутових відходів м. Житомира покладається 
безпосередньо на його балансоутримувача – 
КП «Автотранспортне підприємство 0628» 
Житомирської міської ради, а тому з цього 
питання пропонуємо Вам звернутися без-
посередньо до комунального підприємства. 
Контроль за наданням послуг з вивезення 
побутових відходів проводить управління 
житлового господарства Житомирської 
міської ради».

Після зустрічі голова ГО «Поліський 
щит» Сергій Ткачук, який представляє ін-
тереси жителів району, надав коментар, в 
якому зазначив, що всі усні домовленості 
будуть викладені письмово і це звернення 
знову буде направлено на адресу міського 
голови. 

Поки готувався матеріал, телеграм-ка-
нал «Наш Житомир» 13 вересня 2021 року 
повідомив, що спалахнув полігон твердих 
побутових відходів:

«Вкотре горить полігон побуто-
вих відходів, їдким димом покрито 
район Чулочної, Богунію, також 
Крошню. Знімки зняті з проспекту 
Миру, сміттєзвалище, як на долоні, 
горить часто, вже роками травлять 
людей. Можливо, з вашою допомогою 
люди, які уповноважені займатися 
цією проблемою (екологи, представ-
ники міської влади), нарешті звер-
нуть увагу на цю проблему».

Реконструкція скверу на Театральній: 
за 5 млн та без дерев

Марія Кравчук

На перехресті вулиць Теа-
тральної та Великої Бердичів-
ської повним ходом йде рекон-
струкція скверу: демонтували 
постамент, на якому раніше 
було погруддя Карла Маркса, 
зняли старе тротуарне по-
криття і, звісно, зрізали дерева.

Про реконструкцію скверу на вулиці 
Театральній почали говорити ще у березні 
цього року.

На сайті ProZorro зазначено, що проєкт 
капремонту розробив ФОП Пославський 
Олександр Анатолійович за 140 тисяч гри-
вень. Сам капремонт обійдеться міському 
бюджету у 5 млн грн.

Частину проєкту, а саме реконструкцію 
скверу, опублікувала у Facebook головна 
архітекторка Житомира Ольга Бронштейн. 
Відомо, що планується повна заміна існую-
чого покриття, бортів, озеленення території, 
місць для сидіння, полив газонів. У центрі 
скверу буде розміщена сучасна скульптура.

У сквері планують висадити такі дерева, 
як клен та катальпа, а вздовж проїжджої час-
тини з'являться туї. Отже, вирізали 15 дерев, 
назвавши їх аварійними, і висадять на їхньому 
місці нові. Житомиряни обурились такому 
ставленню до зелених насаджень у місті.

«Поки не зміниться склад комісії з об-
стеження дерев, до якої увійдуть фахівці 
зі спеціальною освітою, – змін жодних не 
буде!» – прокоментувала житомирянка 
Тетяна Дрепіна.

«Так, а що ж обстежувати, якщо взяли 
і просто зрізали цілу оазу у центрі міста. 
На дрова. Середньовіччя. І ми в ньому по 
вуха», – зауважив Bіталій Tалько.

«Була гарна маленька зелена зона в цен-
трі... Про колишній бюст часів СРСР не го-
ворю. Мені дуже сумно, що просто знищили 
пам’ятну дошку О. Дашкевичу – нашому 
земляку з Овруча, про нього практично 
ніхто не знає, а особистість цікава. Дошку 
ту встановила патріотична молодь міста, 
а що ми побачимо на гранітному постамен-
ті? Або і його візьмуть "в закрома родіни" 
– шедевральний шедевр абстракціонізму, і 
навколо наші "рідні місцеві" самшити», – 
написала Любовь Опанасюк

«Житомир перетворюють на планету 
Железяка. Дерев – немає, води чистої – не-
має...» – говорить Светлана Исович.

«У моєму дворі ще старіші дерева. За 
всім потрібен догляд. Чомусь коли відростає 
волосся, його підстригають, а не вбивають 
людину чи тваринку. Так і з деревами по-
трібно», – зауважив Віктор Чоботар.

«Це просто немає штрафів, як за кор-
доном, і люди не знають цінності дерев 
– скільки коштів витрачається на вирощу-
вання, догляд... До банального як пов'язано 
здоров'я людей із деревами», – коментує 
Оксана Карпенко.
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Несмішний анекдот про UPG:  
досудилися суди до того, що не знають,  
до якого ще суду справу передати…

Руслан Мороз

Правовий колапс: 
Сьомий апеляційний 
адміністративний суд 
не зміг визначитися у 
власному рішенні щодо 
того, суду якої юрисдик-
ції належить розгляда-
ти справу UPG.

Судовий розгляд по справі АЗС 
UPG, в якому житомирська міська 
влада не тільки самоусунулася від 
відстоювання інтересів громади, а 
й, навпаки, пішла шляхом співп-
раці із забудовниками, триває вже 
роки. Громадою міста самостійно 
було подано кілька позовів до різ-
них судів із вимогами припинити 
діяльність самочинно збудованого 
об’єкта. Замість допомоги з боку 
юридичного департаменту Жи-
томирської міської ради містяни 
отримують тільки палки в колеса 
та повне ігнорування навіть рішень 
сесій міської ради, на яких було 
проголосовано і за звернення до 
суду, і стосовно службового роз-
слідування діяльності юрдеперта-
менту, але без відповідної реакції 
з боку чиновників.

Ще на початку цього року Гос-
подарський суд Житомирської об-
ласті виніс рішення від 22 березня 
2021 року у справі № 906/3/21 за 
позовом громадської організації 
«Громадська оборона» до товари-
ства з обмеженою відповідальністю 
«Юпіджі» про знесення самочин-
ного будівництва, в якому зазначив: 

1. Позов громадської організації 
«Громадська оборона» задовольни-
ти частково.

2. Товариству з обмеженою від-
повідальністю «ЮПІДЖІ» заборо-
нити використовувати земельну 
ділянку з кадастровим номером 
1810136300:05:025:0017, цільове при-
значення якої «будівництво та об-
слуговування будівель торгівлі», 
для діяльності, яка пов̀язана:

- з торгівлею нафтопродуктами 
(діяльність автозаправного комп-
лексу/станції) та їхнім зберіганням;

- з торгівлею газом для авто-
мобільного транспорту (діяльність 
автогазозаправного пункту) та його 
зберігання,

в тому числі вчиняти дії (укла-
дати правочини тощо), які будуть 
спрямовані на таке використання 
іншими особами.

При цьому в мотиваційній 
частині суд встановив: «Таким 
чином, належний відповідачу 
об`єкт «АЗК з пунктом сервісно-
го обслуговування населення, 
адміністративними приміщен-

нями, АГЗП та автомийки», 
який розташований за адресою: 
Житомирська область, м. Жи-
томир, проспект Незалежності, 
29 та розміщений на земельній 
ділянці з кадастровим номером 
1810136300:05:025:0017, є таким, 
що збудований на земельній ді-
лянці, що не була відведена для 
цієї мети, тобто є самочинним 
будівництвом».

У подальшому це рішення було 
скасовано у Північно-західному 
апеляційному господарському суді 
у м. Рівному, який виніс ухвалу від 
23 червня 2021 року про те, що від-
повідно до п. 1 ч. 1 ст. 231 ГПК Укра-
їни, господарський суд закриває 
провадження у справі, якщо спір 
не підлягає вирішенню в поряд-
ку господарського судочинства, та 
направив матеріали справи № 
906/3/21 за позовом громадської 
організації «Громадська оборо-

на» до товариства з обмеженою 
відповідальністю «Юпіджі» 
про знесення самочинного бу-
дівництва для розгляду по суті 
до Богунського районного суду 
міста Житомира. Тобто справу 
буде розглянуто з самого почат-
ку вже в суді іншої юрисдикції. 

Деякі житомиряни пам’ятають 
інформацію про те, що представ-
ник юрдепартаменту Житомир-
ської міської ради не зміг відпо-
вісти на запитання судді щодо 
саме належності до юрисдикції 
цієї справи, а судді зі свого боку 
не змогли всупереч закону України 
пояснити власне рішення. 

Отже, крім банального затягу-
вання розгляду, тотальної корупції, 
ми ще маємо справу з професій-
ною некомпетентністю суддів та 
юристів. Ця обставина змушує 
мати великі сумніви щодо швид-
кого вирішення цього питання.

Крім вказаних судових тяжб, 
громада звернулася з позовом до 
Житомирського окружного адмі-
ністративного суду про заборону 
здійснювати господарську діяль-
ність за адресою: м. Житомир, 
проспект Незалежності, 29. 

Але знову з’ясувалося, що 
жоден із суддів і гадки не має, 
до якої форми юрисдикції 
належить вказана справа: до 
загальної, господарської чи 
адміністративної. 

Так, 7 вересня 2021 року відбу-
лось чергове засідання у Вінниці 
у справі, де Сьомий апеляційний 
адміністративний суд, як і Жито-
мирський окружний адміністра-
тивний суд, не взяв до уваги, (а по-
народному забив болт) на рішення 
Великої Палати Верховного Суду в 
постанові від 11 грудня 2018 року у 
справі № 910/8122/17. 

Позов, який розглядався у суді, 
стосувався скасування дозволу на 
викиди, висновків Держспожив-
служби і заборони діяльності 
фірми «Укрпалетсистем» (зараз 
здійснює комерційну діяльність 
на АЗС за адресою: м. Житомир, 
проспект Незалежності, 29) щодо 
зберігання та транспортування, 
заправлення нафтопродуктами, а 
також заборони іншим фізичним 
та юридичним особам на АЗК UPG 
здійснювати комерційну діяльність 
за вказаною адресою.

Але вкотре не обійшлося без 
певних несподіванок

Судді всупереч закону відкину-
ли вимоги громадської організації 
щодо юридичної особи «Укрпа-
летсистем», аргументуючи це на 
власний розсуд: такі вимоги не роз-
глядаються в адміністративному 
судочинстві. Ці слова йдуть проти 
постанови Верховної Палати, яка 
підтверджує, що цю ситуацію роз-
глядають саме в адміністративному 
суді. Фактичних і детальних по-
яснень представники громади на 
таке рішення не отримали. 

Додаток, фрагмент поста-
нови від 11 грудня 2018 року у 
справі № 910/8122/17: «Велика 
Палата Верховного Суду вважає, 
що МБО «Екологія-Право-Людина» 
має право звернутися до суду з 
метою усунення порушень ви-
мог екологічного законодавства 
відповідачем. Водночас оскільки 
зверненням з таким позовом пози-
вач фактично замінює органи дер-
жавної влади у питанні здійснення 
контролю за дотриманням приро-
доохоронного законодавства, цей 
спір має публічно-правовий харак-
тер, а отже, повинен вирішуватися 
в порядку адміністративного, а не 
господарського судочинства».

Крім того, судді відмовилися 
виконувати вимоги Верховного 
Суду! Як зазначила Велика Пала-
та Верховного Суду України (нео-
дноразово), спір щодо відновлення 
порушених прав має розглядатися 
в одному процесі, а не розділятися 
на десятки. Отже, діє правило: «по-
рушене право = 1 позов»!

П р и к л а д ,  с п р а в а  № 
522/1528/15-ц: «Велика Палата 
Верховного Суду знову звертає ува-
гу, що застосування конкретного 
способу захисту цивільного права 
залежить як від змісту права чи 
інтересу, за захистом якого звер-
нулася особа, так і від характеру 
його порушення, невизнання або 
оспорення. Такі право чи інтер-
ес мають бути захищені судом у 
спосіб, який є ефективним, тобто 
таким, що відповідає змісту відпо-
відного права чи інтересу, харак-
теру його порушення, невизнання 
або оспорення та спричиненим 
цими діяннями наслідкам. Спо-
сіб захисту порушеного права або 
інтересу має бути таким, щоб у 
позивача не виникала необхід-
ність повторного звернення до 
суду. Тому спосіб захисту інтересу, 
передбачений пунктом 1 частини 
другої статті 16 ЦК України, може 
застосовуватися лише в разі недо-
ступності позивачу можливості 
захисту його права».

Знову повторюємо: судді Сьо-
мого апеляційного адміністратив-
ного суду заявили, що таку позив-
ну вимогу не можна і не ефективно 
пред'являти до відповідача і треба 
обирати інший спосіб захисту!

Несмішні судді-«гумористи»
Наостанок не зовсім смішний 

анекдот від нашого правосуддя. 
Напевно, зараз всі намагаються 
скласти конкуренцію «Лізі сміху». 
В палаті засідання представники 
житомирської громади запиту-
ють в суддів: «В який суд треба 
йти, якщо Велика Палата каже 
про адміністративне судочинство, 
а ви відправляєте чи в цивільне, 
чи в господарське?» На це один 
із суддів відповідає: «…А це вже 
(юридична, – авт.) консультація, 
шановний!» 

I знову суд щодо АЗС UPG у 
Житомирі – у Богунському 
районному суді!

За повідомленням на сайті 
Єдиного реєстру судових рішень 
та розкладу засідань на сайті судів, 
9 вересня 2021 року відбулося під-
готовче засідання у Богунському 
районному суді м. Житомира щодо 
зносу самобуду АЗС UPG. Який 
буде в подальшому перебіг подій 
– ми обов’язково повідомлятимемо 
читачів.
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Сезон грипу в Україні:  
МОЗ очікує на циркуляцію трьох штамів

Руслан Мороз

У новому сезоні грипу у 
2021–2022 році в Україні будуть 
циркулювати три штами.

Як повідомили у Міністерстві охорони 
здоров’я, йдеться про штами B/Washington, 
H1N1 і H3N2.

У 2021–2022 році очікується анало-
гічний епідемічний сезон грипу, як і 
минулого року. Очікується циркуляція 
штамів B/Washington, H1N1 та H3N2. 
Він не відрізнятиметься появою нових 
штамів або прогнозами щодо більш важ-
кого перебігу хвороби. Про це розповів 
Ігор Кузін, заступник міністра охорони 
здоров’я – головний державний санітарний 
лікар України в онлайн-інтерв’ю з Катери-
ною Булавіновою, медичною експерткою 
UNICEF. За його словами, минулого року 
дуже багато людей хворіли на грип і ще 
більше – отримали або важкий перебіг, 
або стикнулися з віддаленими наслідками 
перенесеного захворювання.

«Із червня ми почали працювати з пред-
ставниками фармацевтичного сектору для 
того, щоб виділити для України більшу 
кількість вакцин. Також зараз проводяться 
перемовини щодо передачі в межах гумані-
тарної допомоги за механізмом PIVI без-

коштовних вакцин для щеплення лікарів 
(майже 30 тисяч доз). Ми розраховуємо, що 
медичних працівників (принаймні тих, які 
працюють у "ковідних" лікарнях), ми змо-
жемо вакцинувати від грипу безкоштовно 
завдяки гуманітарній допомозі», – сказав 
Ігор Кузін.

Щодо аптечної мережі, то до неї цьо-
горіч доставлять більшу кількість вакцин, 
ніж минулого року, – приблизно мільйон 
доз. Але остаточні кількості будуть регу-
люватися попитом.

Ігор Кузін також анонсував виробни-
цтво вакцини проти грипу від україн-
ського виробника. Її поява запланована 
на перше півріччя 2022 року: «Українські 
фармацевтичні виробники проводять пе-
ремовини щодо локалізації виробництва 
вакцини від грипу на території України. Це 
буде трьох- або чотирьохвалентна вакцина 
в монодозних шприцах. Це буде продукція 
"in bulk" (тобто в Україні здійснюватимуть 

фасування діючої речовини, пакування та 
маркування), але водночас ми матимемо 
свого вітчизняного виробника, який зможе 
забезпечити країну необхідною кількістю 
вакцин. І ми не будемо змушені шукати її 
на ринках Європи».

Варто нагадати, що другий рік поспіль 
поширення грипу відбувається на тлі пан-
демії коронавірусу. Комбінованої вакцини 
від захворювань поки немає.

Крім того, як повідомило МОЗ, 
станом на понеділок, 13 вересня, Жи-
томирська область в лідерах із захво-
рюваності на COVID-19.

Так, 1 205 нових випадків COVID-19 за-
фіксовано в Україні станом на 13 вересня 
2021 року. Зокрема, захворіли 149 дітей та 23 
медпрацівники. Станом на понеділок най-
більша кількість підтверджених випадків за-
реєстрована у м. Києві (166), Тернопільській 
(148), Чернівецькій (120), Житомирській (88) 
та Львівській (86) областях.

Лікування інсульту в Україні є безоплатним 
для пацієнтів

Проте, як свідчать результа-
ти опитування, про це знають 
лише 22% українців

У Києві відбулась пресконференція «На-
дання медичної допомоги при інсульті під 
час пандемії CОVID-19», де лікарі та експерти 
обговорили проблемні питання у сфері лі-
кування гострого мозкового інсульту. 

З квітня 2020 року надання медичної 
допомоги при гострому мозковому інсуль-
ті входить у Програму медичних гарантій 
та оплачується Національною службою 
здоров’я України (НСЗУ). Кожен пацієнт, 
який потрапляє до спеціалізованої лікарні 
з інсультом, має право на безоплатне ліку-
вання. 

У межах пресконференції були представ-
лені результати соціологічного досліджен-
ня про рівень обізнаності українців щодо 
інсульту та його лікування. 57% українців 
вважають, що обізнані у темі інсульту, а 68% 
опитаних змогли спонтанно назвати хоча б 
одну з ознак інсульту. 

Майже усі опитані (понад 90%) знають, 
що потрібно терміново викликати швид-
ку допомогу. Однак лише половина (52%) 
знають, що пацієнтів з інсультом повинні 
доставити у спеціалізовані лікарні, де є ціло-
добовий доступ до комп'ютерної томографії 
чи магнітно-резонансної томографії. 

Лише 22% з усіх опитаних знають, що 
лікування інсульту є безоплатним для па-
цієнтів – вартість послуг, в тому числі меди-
каменти та вироби медичного призначення, 
оплачує НСЗУ. 

За правильним маршрутом усіх па-
цієнтів з ознаками інсульту повинні 
доставляти у лікарні, які підписали до-
говір із НСЗУ для надання пакету допо-
моги при гострому мозковому інсульті. 
В першу годину після доправлення у 
лікарню пацієнту з підозрою на інсульт 
повинні зробити КТ або МРТ для вста-
новлення правильного діагнозу. 

Олександр Данилюк, керівник експертної 
групи з питань розвитку екстреної допомоги 
Директорату медичного забезпечення МОЗ 
України, пояснює: «Бригада екстреної медичної 
допомоги зобов’язана доставити пацієнта у за-
контрактований заклад охорони здоров’я, який 
відповідає усім вимогам НСЗУ для лікування 
інсульту. Маршрут пацієнта в незаконтрак-
тований заклад в системі екстреної медичної 
допомоги неможливий, тому що не покриваєть-
ся Програмою медичних гарантій. Попри те, 
що Програма медичних гарантій на лікування 
інсульту діє вже близько року, трапляються 
випадки, коли пацієнтів доставляють до ліка-
рень, які не мають договору з НСЗУ.

Важливим також є Рішення РНБО про 
забезпечення екстериторіальності екстреної 
медичної допомоги, що передбачає доправлення 
пацієнтів у найближчу потрібну лікарню, на-
віть якщо вона розташована в іншому районі 
чи області. Перегляд маршрутів пацієнтів 
та виконання цього рішення є важливим для 
вчасного надання медичної допомоги пацієн-
там у невідкладному стані». 

Юрій Фломін, лікар-невролог, член прав-
ління ГО «Українська асоціація боротьби з 
інсультом», розповідає: «Інсульт є великою 
медико-соціальною проблемою, адже йдеться 
про 120-150 тисяч випадків щороку. В Укра-
їні також великий відсоток смертності та 
інвалідизації після інсульту. Експерти при-
пускають, що сукупні економічні втрати 
від інсульту можуть сягати 100 мільярдів 
гривень щороку». 

Договори з НСЗУ на надання пакету 
послуг при інсульті у 2021 році підписали 
237 медичних закладів по всій країні. Це 
ті лікарні, які можуть надавати кваліфі-
ковану медичну допомогу при інсульті. 

Залежно від наданих послуг, оплата від-
бувається за трьома тарифами:

• якщо пацієнту не провели тромболізис 
або тромбоекстракцію – 15 000 грн

• якщо пацієнту виконали тромболізис 
(медикаментозне розчинення тромбу) – 54 
000 грн

• якщо пацієнту виконали ендоваскуляр-
не втручання (хірургічне лікування інсульту) 
– 98 000 грн.

Дмитро Самофалов, т.в.о. голови НСЗУ, 
зазначає: «З початку 2021 року НСЗУ вже 
сплатила медичним закладам понад 1,1 мі-
льярда гривень за надання медичної допомоги 
пацієнтам з гострим мозковим інсультом. 
Це близько 80 тисяч пролікованих пацієнтів. 
Варто розуміти, що інсульт лікує не препарат 
чи операція, а ціла команда професіоналів, 
які знають, що робити через годину, добу чи 
місяць після початку симптомів.

Інсульт, на відміну від інфаркту, не бо-
лить. Деколи симптоми інсульту помічають 
занадто пізно, коли захворювання вже завдало 
невідворотної шкоди мозку людини. Тому важ-
ливо, аби 100% українців знали ознаки інсуль-
ту і могли вчасно викликати "швидку". Саме 
завдяки таким знанням пацієнти швидше 
потраплятимуть до лікарні та матимуть 
більше шансів повернутись до нормального 
життя». 

Сергій Московко, завідувач відділення 
неврології Вінницького національного ме-
дичного університету ім. М. І. Пирогова, пре-
зидент ГО «Українське товариство інсультної 
медицини», зауважив: «Результати роботи 
НСЗУ та зміни у лікуванні інсульту в законтр-
актованих лікарнях – це просто фантастично. 
Звісно, існують ще проблеми із доставленням 

пацієнтів до правильних лікарень та інші пи-
тання, але вони будуть вирішені. 

Однак рідних людей, у яких стався ін-
сульт, цікавить кінцевий результат – чи 
зможе пацієнт повернутись до нормального 
життя через 90 днів після початку симпто-
мів. Як на мене, наступним кроком покращен-
ня якості надання допомоги при інсульті має 
стати моніторинг якості життя пацієнтів 
після перенесеного гострого стану. А також 
суттєві виплати лікарням, які змогли до-
сягнути позитивного результату – зберегти 
життя та працездатність пацієнту».

Інсульт є основною причиною інвалід-
ності та однією з головних причин смерті 
населення в Україні. Виживаність та успішна 
реабілітація пацієнта залежить від того, як 
швидко йому буде надана кваліфікована 
медична допомога. Зробити це потрібно 
у перші 4,5 години після інсульту. Адже за 
одну хвилину інсульту у мозку відмирають 
близько 2 мільйонів нейронів.

Основні симптоми інсульту:
М – раптове порушення Мовлення
О – асиметрія Обличчя
З – Запаморочення
О – Очі: раптове погіршення зору
К – слабкість чи оніміння Кінцівок
При появі хоча б однієї з ознак ін-

сульту слід телефонувати в екстрену 
медичну допомогу за номером 103.
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• За матеріалами контр-
розвідки СБУ до 8 років 
позбавлення волі засу-
джено агента ФСБ РФ, 
який збирав розвіддані 
на Житомирщині.

Вироком Бердичівського 
міськрайонного суду Жито-
мирської області до 8 років 
позбавлення волі засуджено 
агента ФСБ РФ, затриманого 
співробітниками контррозвідки 
СБУ у квітні цього року.

У п’ятницю, 10 вересня, за 
підтримання публічного обви-
нувачення Житомирською об-
ласною прокуратурою, вироком 
Бердичівського міськрайонного 
суду місцевого жителя визнано 
винним у державній зраді.

Винного 22-річного берди-
чівлянина засуджено до 8 років 
позбавлення волі.

При призначені покарання 
судом враховано щире каяття 
та активне сприяння розкриттю 
кримінального правопорушен-
ня, молодий вік та інші обстави-
ни, які пом’якшують покарання.

Слідством встановлено, що 
засуджений через інтернет на-
лагодив контакт із представни-
ком ФСБ Росії та вступив з ним 
у злочинну змову. Відтак трива-
лий час, із січня по квітень 2021 
року, отримував та виконував 
завдання, що завдають шкоду 
обороноздатності і державній 
безпеці України.

Як уже повідомлялося, діяв 
під конспіративним псевдоні-
мом. Неодноразово фотографу-
вав військові об’єкти, територію 
полігону, будівлі, автотранспорт, 
розташування камер відеоспос-
тережень, входи і виходи при-
міщень, у тому числі аварійні 
і пожежні, гуртожитки, у яких 
проживають військовослужбов-
ців, а також збирав приватну 
інформацію про їхні сім’ї.

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

З часу затримання і дотепер 
особа перебуває під вартою.

Протиправну діяльність 
агента викрито у квітні цього 
року прокуратурою спільно зі 
слідчими органів безпеки об-
ласті та співробітниками підроз-
ділу контррозвідки Управління 
СБ України в області.

На сторожі безпеки

СЛУЖБА 
БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ

Судові несподіванки:  
справа житомирського стрілка 
отримала новий поворот

Руслан Мороз

Богунський район-
ний суд Житомира 14 
вересня 2021 року про-
довжив розгляд справи 
житомирського стрілка 
Анатолія Захаренка, 
якого звинувачують 
у вбивстві 7 людей 22 
травня 2020 року.

Нагадуємо, що 21 травня 2020 
року на ставку на хуторі Крас-
нянка приїхали вісім знайомих 
орендаря водойми з Києва. Серед 
них – колишні учасники ООС, 
військовослужбовці Нацгвардії 
і волонтери. Із Захаренком вони 
були в дружніх стосунках – спілку-
валися більше десяти років. У ніч 
на 22 травня орендар водоймища 
розстріляв сімох з них, восьмому 
вдалося врятуватися.

Сам Анатолій Захаренко, якого 
звинувачують у вбивстві, заявляє, 
що мусив захищатися. Потерпілі 
наполягають на версії підступного 
вбивства.

Минуле засідання звелося тіль-
ки до продовження запобіжного 
заходу у вигляді утримання під 
вартою. В зв’язку із хворобою суд-
дів подальший розгляд було пере-
несено. Неодноразово на минулих 
засіданнях повідомлялося, що вже 
цього разу остаточно Феміда готу-
ється винести йому вердикт. Але 
цього не сталося ні минулого разу, 
ні сьогодні. 

Нагадаємо, що минулого разу 
прокурор відділення Житомир-
ської обласної прокуратури Вале-
рій Сагадін стверджував про по-
чаток дебатів: «Вважаю, що дебати 
будуть наступного засідання. Як 
ви чули на судовому засіданні, двоє 
потерпілих не змогли прибути. На 
разі ще не розглянуті клопотання, 
які будуть у сторін. Сторона об-
винуваченого готова сьогодні дебю-
тувати».

В зв’язку зі зміною головуючої 
судді буде продовжено розгляд 
справи ще приблизно на два-три 
засідання. Про це наголосив пред-
ставник потерпілих. Ще однією 
несподіванкою став самовідвід ад-
вокатки підсудного. Виявилося, що 
закон не дозволяє одночасно нада-
вати послуги і представнику ланки 
вторинної безоплатної юридичної 
допомоги, і платному адвокату. 
Тож безоплатному адвокату цьо-
го разу довелося вимушено взяти 
самовідвід, щоб не порушувати 
норми закону.

Цього разу у зв’язку із захворю-
ванням не зміг з’явитися на судове 
засідання один із потерпілих – 
саме той, що вижив, на показах 
якого тримається частково обви-
нувачення. 

Після всіх цих несподіванок 
суд вирішив, що подальший 
розгляд справи без присутності 
єдиного свідка буде порушувати 
права підсудного. Тож вирішили 
перенести розгляд на іншу дату. 
Але знову почалися непорозу-
міння. Представник потерпілих 
заявив, що на призначену дату він, 
як військовослужбовець, повинен 
бути на збірному пункті і вже має 
всі відповідні документи. Суд від-
мовився переносити дату розгля-
ду. Правовий нонсенс вирішено 
було ліквідувати призначенням 
ще трьох додаткових дат засідань, 
що спричинило певне здивування 
в присутніх, – навіщо призначати 
наступну дату, якщо заздалегідь 
відомо, що судового засідання у 
вказаний час не відбудеться? Але 
наше правосуддя – річ дуже за-
гадкова і непередбачувана. 

Після того, як сторони дійшли 
згоди щодо дати та часу проведен-
ня наступних засідань, головуюча 
суддя оголосила про закінчення 
сьогоднішнього засідання у справі. 

Журналістам вдалося поспіл-
куватися з родичами, які при-
йшли до зали суду в футболках із 
портретами загиблих. До речі, суд-
дя повторно зауважила, що при-
ходити в футболках з портретами 
до судової зали – це прояв певного 
тиску на суд. Тож наступного разу, 
щоб прийти до суду, потерпілим 
доведеться обрати іншій одяг. З 
цим самі потерпілі погодилися 
без сперечань. 

Після засідання представники 
потерпілих заявили, що процес 
затягується, але вони споді-
ваються, що до нового року все 
закінчиться і буде винесено спра-
ведливий вирок. Який саме? Вони 
вже неодноразово наголошували: 
їх влаштовує тільки пожиттєве 
ув’язнення для підсудного.

Адвокат підсудного заявив 
журналістам, що його підзахис-
ний не заперечує свою провину 

саме у вбивстві. Він заперечує ту 
кваліфікацію, яка зазначена в об-
винувальному акті. Зі слів адвока-
та, події розгорталися не зовсім за 
тим сценарієм, на якому наголо-
шує слідство. Крім того, досить 
дивним є те, що потерпілі також 
заявили про часткову фальсифі-
кацію доказів та неякісне слідство. 
За словами обох сторін, частину 
експертиз проведено з порушен-
ням норм і вимог закону. 

Крім того, під час минулих 
судових засідань потерпілий-сві-
док заявляв багато разів, що деякі 
моменти не відповідають записа-
ному в обвинувальному акті. Роз-
біжності між ствердженнями під-
судного, свідченнями свідка, що 
вижив, та результатами слідства 
досить суттєві і вражають кожного 
присутнього на засіданнях суду.

Адвокат підсудного вчергове 
наголосив про термінову необхід-
ність стаціонарного лікування За-
харенка та проведення йому опе-
рації на серці у зв’язку з гострою 
формою серцево-судинної недо-
статності. За словами попередньої 
адвокатки, якщо Захаренку не 
буде зроблено найближчим часом 
операцію на серці, він може по-
мерти від серцевого нападу. Судді 
проігнорували це звернення та не 
розглядали взагалі можливість 
лікування підсудного.

Повторюємо, що потерпілі зі 
свого боку заявляють про вимоги 
пожиттєвого терміну для Захарен-
ка та відкидають будь-які сумніви 
в його невинності. 

Наступні засідання відбу-
дуться 27 вересня, 9 і 23 листо-
пада, 3 грудня. Нагадуємо, що 
вже відомо про те, що засідання 
27 вересня може не відбутися 
через відсутність представника 
потерпілих. 



7 Середа, 15 вересня 2021WWW.ZT.20MINUT.UA Актуально

«Батьківщина» вимагає від Верховної Ради 
негайного ухвалення двох тарифних законів

Заплановане на осінь підвищення тари-
фів удвічі є сучасним геноцидом, який влада 
свідомо чинить відносно української нації. 
Парламенту треба негайно ухвалити роз-
роблені «Батьківщиною» тарифні закони, 
які зможуть виправити ситуацію.

Про це заявила Голова партії «Бать-
ківщина» Юлія Тимошенко під час свого 
виступу з трибуни парламенту.

За її словами, разом із підвищенням цін 
на комірне стрімко скорочуються субсидії.

«Якщо раніше субсидії отримували сім 
мільйонів господарств, то зараз – лише два 
із половиною. Це означає, що у людей за-
брали субсидії, а тепло буде коштувати в 
півтора раза дорожче. Це не просто зни-
щення українців, це реальне доведення їх до  
стану, коли вони не можуть годувати своїх 
дітей. І це владою ігнорується», – обурилася 
Юлія Тимошенко.

Вона закликала депутатів об’єднатися й 
не допустити енергетичного колапсу, який 

позначиться на житті кожної української 
родини.

«Наша команда вимагає негайно ухва-
лити підписаний усіма лідерами фракцій 
законопроєкт №4680, який скеровує на 
потреби населення газ вітчизняного ви-
добутку, що дозволить не збільшувати, 
а навпаки – суттєво знизити тарифи для 
людей. А також підтримати наш законо-
проєкт №6011 і пустити отримані від МВФ 
кошти на збільшення субсидій та дотації 

бюджетній сфері. Я прошу негайно діяти, 
інакше це б’є по кожній людині», – наголо-
сила лідер «Батьківщини».

Також Юлія Тимошенко вкотре заува-
жила на необхідності заслухати доповідь 
прем’єр-міністра з приводу тарифів.

Нагадаємо, під час Погоджувальної ради 
Юлія Тимошенко представила лідерам 
фракцій план зниження тарифів і збіль-
шення субсидій та закликала об’єднатися 
довкола найболючіших для людей питань.

Стало відомо, які ОСББ 
отримають співфінансуван-
ня на капітальний ремонт у 
багатоквартирних будинках

У Житомирській міській раді опри-
люднили перелік з 13 ОСББ. 

Як зазначили у міськраді, попередньо на участь у 
конкурсі зареєструвалося 12 учасників, під час про-
ведення засідання (за зверненням ОСББ та прийнятим 
рішенням комісії) до конкурсу додався ще один учасник. 
На цей захід з місцевого бюджету передбачено 4 млн грн. 

Житлові будинки, в яких буде проведено ка-
пітальний ремонт на умовах співфінансування: 
• «Капітальний ремонт внутрішніх мереж каналізації 

житлового будинку ОСББ "ШЕВЧЕНКА 43" за адресою: 
м. Житомир, вул. Шевченка, 43»;

• «Капітальний ремонт системи опалення житлового 
будинку ОСББ "РІХТЕРА 46" за адресою: м. Житомир 
вул. Святослава Ріхтера, 46»;

• «Капітальний ремонт внутрішніх мереж водопостачання 
та каналізації у підвальних приміщеннях житлового 
будинку ОСББ "ЧУДНІВСЬКА 92-94" по вул. Чуднівській, 
будинок 92 у м. Житомирі»;

• «Капітальний ремонт внутрішніх мереж водопостачання 
та каналізації у підвальних приміщеннях житлового 
будинку ОСББ "ЧУДНІВСЬКА 92-94" по вул. Чуднівській, 
будинок 94 у м. Житомирі»;

• «Капітальний ремонт системи холодного водопостачання 
житлового будинку ОСББ "ПОКРОВСЬКА, 59/30" за 
адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 59/30»;

• «Капітальний ремонт загальнобудинкової електромережі 
та супутнього електрообладнання у житловому будинку, 
вулиця Небесної Сотні, будинок 3, місто Житомир»;

• «Капітальний ремонт внутрішніх мереж водопос-
тачання у приміщеннях житлового будинку ОСББ 
"ІНСТИТУТСЬКЕ" за адресою: м. Житомир, проїзд 
Інститутський, 12»;

• «Капітальний ремонт внутрішніх мереж водопостачання 
у приміщеннях житлового будинку ОСББ "ІНСТИТУТ-
СЬКЕ" за адресою: м. Житомир, Київське шосе, 127 Б»;

• «Капітальний ремонт внутрішніх мереж системи водо-
постачання житлового будинку по вул. Київській, 53 
у м. Житомирі»;

• «Капітальний ремонт електромережі та супутнього 
обладнання у житловому будинку по вул. Шевченка, 
107 (ОСББ "ВУЛ. ШЕВЧЕНКА 107") у м. Житомирі (під'їзд 
№ 1, 5, 6, 7)»;

• «Капітальний ремонт та заміна електроосвітлення, си-
лових проводок, приладів обліку, розподільчих щитів 
у житловому будинку по вул. Шевченка, 41 у м. Жи-
томирі»;

• «Капітальний ремонт мереж холодного водопостачання 
житлового будинку за адресою: проспект Миру, 21 
ОСББ "АГАТ-ЖИТОМИР»;

• «Капітальний ремонт мереж водопостачання у жит-
ловому будинку за адресою: м. Житомир, вул. Кро-
шенська, 49»;

• «Капітальний ремонт мереж водопостачання у житло-
вому будинку за адресою: м. Житомир, пров. Шкіль-
ний, 3»;

• «Капітальний ремонт системи холодного водопостачання 
житлового будинку ОСББ "НА ВИСТАВЦІ" за адресою: 
м. Житомир, вул. Київська, буд. 106».

Головне про добровільне 
декларування

У вересні в Україні стар-
тувало одноразове добро-
вільне декларування. Це 
можливість для українців 
легалізувати кошти та 
майно, з яких не сплатили 
податки. 

Така податкова амністія триватиме 
рік і відбуватиметься онлайн. Кому і 
скільки доведеться заплатити, дізна-
вались експерти Центру громадського 
моніторингу та контролю.

Що і як декларувати?
Податковою амністією зможуть 

скористатись фізичні особи, які про-
живають в Україні, а також нерезиденти, 
які є чи були платниками податків у 
країні. Це може бути цікаво для підпри-
ємців, які заробили достатньо коштів і 
хочуть легалізувати їх перед державою. 
Наприклад, для ФОПів, які ухилялися 
від сплати податків або занижували роз-
мір податкових зобов’язань; заробітчан, 
які працювали за кордоном нелегально; 
українців, який тривалий час отриму-
вали заробітну плату в конвертах. Не 
вийде легалізувати свої доходи чинним 
та колишнім державним службовцям, 
які були на посаді в будь-який період з 1 
січня 2005 року; особам, які перебувають 
під санкціями, а також неповнолітнім, 
недієздатним особам.

«Мета одноразового декларування – 
дати українцям можливість легалізувати 
доходи, з яких не були сплачені податки 
або були сплачені не у повному обсязі, 
та власність. Процедура декларування 
– абсолютно добровільна. Крім того, 
декларант не повинен підтверджувати 
джерела своїх доходів. По суті, ДПС ві-
рить декларанту на слово», – пояснює в. 
о. голови Державної податкової служби 
Євген Олейніков.

Декларувати потрібно акти-
ви, отримані з 1998 до 2021 року. 
Об’єктом можуть бути нерухомість, 
транспорт, валютні цінності, цінні 
папери, майнові та корпоративні 
права. Не потрібно декларувати 
квартиру, якщо її площа не пере-
вищує 120 кв. метрів, будинок пло-
щею до 240 кв. метрів чи земельну 
ділянку в межах норм приватизації. 
Також автомобіль, якщо він не ви-

користовується для комерційних 
цілей. Не треба декларувати активи, 
сумарна вартість яких не переви-
щує 400 тисяч гривень.

Українцям пропонують три основні 
ставки: 5% – загальна ставка для валют-
них цінностей та майна, що перебува-
ють в Україні; 9% – для закордонних 
активів; 2,5% – для декларування активів 
у вигляді державних облігацій. 

Важливо знати: щоб задекларува-
ти готівку, її потрібно покласти в банк 
на спеціальний рахунок.

«До подання одноразової декларації 
платник має розмістити кошти в на-
ціональній або іноземній валютах на 
спеціальному рахунку, що може бути 
відкритий в банках України», – йдеть-
ся у повідомленні на сайті Податкової 
служби.

Одноразова декларація подається до 
податкової служби через електронний 
кабінет. Із деталями та прикладами 
заповнення можна ознайомитися на 
вебпорталі відомства у розділі «Одно-
разове добровільне декларування» (tax.
gov.ua).

Переваги податкової амністії
За правилами податкової амністії, 

українці можуть подати декларацію, 
сплатити податки і почати своє фінансо-
ве життя з чистої сторінки. Зі свого боку 
держава обіцяє не карати їх за ухилення 
від сплати податків. Експерти кажуть, 
що це вигідно і для держави, яка отри-
має додаткові надходження до бюджету, 
і для громадян, які зможуть легально 
використовувати гроші та майно. 

У світі є чимало успішних прикладів 
кампаній з декларування. Наприклад, 
в Італії у 2009 році, Німеччині у 2004 – 
2005 роках, Грузії – у 2005 році. Бюджети 
цих країн поповнились на 4 млрд євро, 
1,2 млрд євро та 35 тис. доларів відпо-
відно.

За словами міністра фінансів Сергія 
Марченка, український уряд теж роз-
раховує отримати мільярди від добро-
вільного декларування, але точну цифру 
назвати не може: «Як міністр фінансів я 
не буду створювати певні очікування, які 
потім можуть не справдитися. Жодної 
цифри не скажу».

Приховані ризики
Частина експертів критикує подат-

кову амністію. Так, голова профільного 

комітету Ради минулого скликання, де-
путатка Ніна Южаніна називає її уда-
ром по середньому класу: «Це спроба 
зобов’язати середній клас заднім числом 
оплатити додатково 5% збору за активи, 
накопичені впродовж усієї незалежності 
України: гроші, квартири, дачі, маши-
ни. Саме середній клас влада призначи-
ла винним у провалі своєї економічної 
політики і планує коштом звичайних 
людей залатати діри в бюджеті. І, що 
найбільш цинічно, боляче вдарить по-
даткова амністія по наших заробітчанах, 
які виїжджають працювати за кордон не 
від хорошого життя».

Депутатка наголошує, що у вересні 
наступного року, коли період добро-
вільності завершиться, податкова почне 
особливо пильно перевіряти всіх, хто не 
подав декларацію.

«Якщо ж документального підтвер-
дження придбання активів у людей немає, 
сплатити доведеться вже не 5%, а 18%. І 
годі буде знайти правду у «справедливих» 
українських судах», – зауважує депу-
татка. 

Чинний голова податкового комітету 
Ради Данило Гетманцев все заперечує і 
запевняє, що податкова амністія – це до-
бровільне, а не примусове декларування 
доходів: «Хочу розвіяти міф, що нібито 
держава змушує українців виводити свої 
гроші з тіні. Хочеш – береш участь у по-
датковій амністії. Не хочеш – не береш 
участі».

У будь-якому разі кампанія з декла-
рування триватиме ще цілий рік. Тож є 
достатньо часу, аби ухвалити рішення 
та подивитись, як це працює.
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• Водія автобуса, який 
скоїв дорожньо-транспортну 
подію на Житомирщині, що 
спричинила загибель одного 
і травмування 9 пасажирів, 
взято під варту.

Дорожньо-транспортна 
подія скоєна  4 вересня 2021, 
о 4-й годині ранку, на ав-
тодорозі Київ-Чоп, поблизу 
с. Стрибіж Житомирського 
району.

• Понад 177 тонн зерна 
розпродав незаконно – на 
Житомирщині до шести 
років засуджено посадовця 
філії публічного товариства 
та стягнуто 815 тис. грн за-
вданої шкоди.

• Психотропну речови-
ну «варили» в орендованій 
квартирі та в гаражі – у 
Житомирі викрито чергову 
групу наркоділків.

В орендованій квартирі та 
в гаражі, де були обладнані 
нарколабораторії, проведено 
санкціоновані обшуки та ви-
явлено ємності із прекурсо-
рами, хімічними речовинами, 
обладнання для виготовлення 
психотропу, електронні ваги, 
грошові кошти, засоби зв’язку 
тощо.

За даними слідства, психо-
тропну речовину з метою збуту 
виготовляли четверо жителів 
міста Житомира, 26-33 років, 
серед яких – 26-річна жінка.

• Самовільно зайняту 
земельну ділянку лісового 
фонду підприємство звіль-
нило лише після втручання 
прокуратури Житомирщини.

Приватне підприємство, яке 
здійснює видобуток корисних 
копалин, у порушення вимог 
земельного законодавства са-
мовільно зайняло земельну ді-
лянку лісового фонду площею 
0,39 га та тривалий час скла-
дувало на ній відсів і щебінь.

• Заступив на чергування 
з метадоном у кишенях – у 
Житомирі повідомлено про 
підозру інспектору відділу 
нагляду і безпеки виправної 
колонії.

• 9 років за ґратами за 
скоєння ДТП, що призвела 
до загибелі чотирьох лю-
дей, серед яких малолітня 
дитина – на Житомирщині 
засуджено колишнього ін-
спектора поліції.

• Погрожував фізичною 
розправою та вимагав від 
чоловіка 20 тис. грн, пере-
буваючи у виправній коло-
нії, – у Житомирі викрили 
засудженого у скоєнні тяж-
кого та особливо тяжкого 
злочинів.

• Понад 200 тис. грн бор-
гу за оренду сільгоспугідь 
стягнуто з товариства за 
позовом прокуратури Жи-
томирщини.

На варті закону

ПРОКУРАТУРА 
УКРАЇНИ

На Житомирщині чоловік виростив 
наркозілля на пів мільйона гривень

Чоловік родом із Хер-
сонщини, проживає у 
Житомирській області 
віднедавна. 

13 вересня поліцейські Управ-
ління боротьби з наркозлочин-
ністю в області спільно з Малин-
ським відділенням та бійцями 
роти поліції особливого призна-
чення ГУНП викрили жителя 
міської громади у вирощуванні 
та зберіганні наркотичних засо-
бів. 

Під час обшуку в його домово-
лодінні було вилучено їх на суму, за 
цінами чорного ринку, понад 500 
тисяч гривень. Триває розслідуван-
ня, – повідомляє відділ комунікації 
поліції Житомирської області. 

Оперативники обласного 
Управління боротьби з наркоз-
лочинністю, перевіряючи інфор-
мацію про покупців одного зі спе-
ціалізованих інтернет-магазинів, 
вийшли на їхнього постійного клі-

єнта на Житомирщині. 26-річний 
молодик замовляв та отримував 
елітні сорти конопель.

– За місцем проживання чоло-
віка, до речі, сам він родом з Хер-
сонщини, а на Житомирщині, у с. 
Ялцівці, мешкає віднедавна, наші 
працівники спільно зі слідчими 

місцевого відділення поліції та 
за підтримки спецпризначенців 
ГУНП провели санкціонований об-
шук. У результаті і в теплиці, і на 
присадибній ділянці були виявлені 
насадження конопель – загалом 
149 рослин, – розповів начальник 
Управління боротьби з наркоз-

лочинністю в області Вадим 
Савчук. 

Ще близько 3 кг канабісу, а та-
кож інші свідчення протиправної 
діяльності поліцейські вилучили 
з будинку.

Нині досудове розслідуван-
ня проводиться за ознаками 
правопорушень, передбаче-
них статтями 309 (незаконне 
виробництво, виготовлення, 
придбання, зберігання, пере-
везення чи пересилання нар-
котичних засобів, психотроп-
них речовин або їхніх аналогів 
без мети збуту) та 310 (посів або 
вирощування снотворного 
маку або конопель) Криміналь-
ного кодексу України. 

Слідчі призначили експертне 
дослідження вилученого. Раніше 
26-річний господар наркопосівів у 
поле зору правоохоронців області 
не потрапляв. 

Нині за таку «діяльність» йому 
може загрожувати позбавлення 
волі на термін від 3 до 7 років.

У Житомирі затримали грабіжників: 
пильна сусідка почула голоси  
в квартирі-пустці і викликала копів

Двох житомирян, які 
хотіли поживитися в 
чужій квартирі, затри-
мано. 

Події розгорталися уночі 11 
вересня в одній з багатоповерхівок 
у середмісті Житомира. До поліції 
зателефонувала жінка і розпові-
ла, що у сусідній квартирі-пустці 
хтось перебуває. Поліцейські, які 
прибули на виклик, виявили у по-
мешканні двох чоловіків з чужи-
ми речами. Нині обоє затримані. 
Слідчі поліції повідомили їм про 
підозру у замаху на скоєння кра-
діжки, – повідомляє Житомирське 
районне управління поліції.

Заявниця розповіла поліцей-
ським, що власниця квартири по-
мерла кілька місяців тому, і відтоді 
в оселі ніхто не проживає. А уночі 
жінка почула у сусідському по-
мешканні метушню та чоловічі 
голоси, що її й занепокоїло. За 
повідомленням на лінію «102» 
на місце події були направлені 
патрульні, які уже через кілька 
хвилин прибули до будинку. У 
квартирі дійсно перебували люди, 
однак неодноразові вимоги по-
ліцейських відчинити двері вони 
ігнорували. Тож за вказаною адре-
сою виїхали також поліцейські 
слідчо-оперативної групи Жито-
мирського райуправління та роти 
поліції особливого призначення 

ГУНП. Примусово відчинивши 
двері, правоохоронці виявили в 
одній з кімнат двох чоловіків. 

Оперативники кримінальної 
поліції встановили, що обоє – міс-
цеві жителі, віком 36 та 45 років. 
Раніше вони уже притягувалися 
до кримінальної відповідальнос-
ті за тяжкі діяння, а нині є фігу-
рантами декількох проваджень, 
пов’язаних із майновими злочи-
нами. Відповідаючи на запитання 
поліцейських, чоловіки супер-
ечили один одному та власним 
свідченням. Під час огляду у них 
вилучена сумка з документами 
власниці квартири та її особис-
тими речами.

Нині слідчі Житомирського 
районного управління затримали 
чоловіків у порядку ст. 208 (затри-
мання уповноваженою службовою 
особою) Кримінального проце-
суального кодексу України та по-
відомили їм про підозру у скоєнні 
замаху на крадіжку. 

Нині скоєне діяння квалі-
фікується за ч. 3 ст. 15 (замах 
на кримінальне правопору-
шення), ч. 3 ст. 185 (крадіжка) 
та ч. 3 ст. 357 (викрадення, 
привласнення, вимагання до-
кументів…) Кримінального 
кодексу України. Відповідно 
до чинного законодавства, 
чоловікам може загрожувати 
позбавлення волі терміном від 
3 до 6 років.
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Порядок та особливості 
розірвання шлюбу через 
органи ДРАЦС без участі 
одного з подружжя

До Пулинського бюро право-
вої допомоги звернулась пані 
Ірена для отримання консуль-
тації щодо порядку розірвання 
шлюбу через органи державної 
реєстрації актів цивільного ста-
ну без участі чоловіка.

Працівник бюро розповів, що 
подружжя, яке не має дітей, має 
право подати до органу держав-
ної реєстрації актів цивільного 
стану заяву про розірвання шлю-
бу (ст. 106 Сімейного кодексу 
України). До заяви додається 
свідоцтво про шлюб, а також, за 
потреби, копія рішення суду (ви-
тяг з рішення суду) про визнання 
другого з подружжя безвісно від-
сутнім чи недієздатним (у разі розі-
рвання шлюбу за заявою одного 
з подружжя).

Після закінчення одного міся-
ця від дня подання такої заяви, 
якщо вона не була відкликана, у 
присутності хоча б одного з по-
дружжя видається свідоцтво про 
розлучення.

Якщо один із подружжя че-
рез поважну причину (у зв’язку з 
тяжкою хворобою, тривалим від-
рядженням, проживанням у від-
даленій місцевості) не може осо-
бисто подати заяву про розірван-
ня шлюбу до відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану, 
таку заяву, справжність підпису на 
якій має бути нотаріально засвід-
ченою, або прирівняну до неї, від 
його імені може подати другий із 
подружжя, про що робиться від-
мітка в журналі обліку заяв про 
розірвання шлюбу подружжя, яке 
не має дітей, та заяв відповідно 
до статті 107 Сімейного кодексу 
України, а також в актовому за-
писі про розірвання шлюбу в графі 
«Для відміток».

Розірвання шлюбу органом 
державної реєстрації актів ци-
вільного стану за заявою одно-
го з подружжя відбувається у 
таких випадках:

–  якщо другий із подружжя 
визнаний безвісно відсутнім;

– якщо другий із подружжя 
визнаний недієздатним.

Якщо подружжя не з’явилося 
для проведення державної ре-
єстрації розірвання шлюбу і не 
повідомило про причину неявки 
протягом трьох місяців з дня по-
дання відповідної заяви, заява 
втрачає чинність.

Виникли питання? Звертай-
теся за юридичною консуль-
тацією до місцевих центрів та 
бюро правової допомоги. Їхні 
адреси та контакти ви можете 
знайти на сайті  http://legalaid.
gov.ua у розділі «Всі центри».

Отримати юридичну кон-
сультацію можна за номе-
ром телефону 0 800 213103 
(контакт-центр надання без-
оплатної правової допомоги).

Правова допомогаРеклама без сексизму.  
Мрія чи реальність в Україні?

Українська реклама досить 
часто дивує секситськими креа-
тивами. 

Білборди із роздягненими дівчатами ре-
кламують будівельні товари, двозначні слогани 
натякають на сексуальні стосунки за айфон, 
усе – щоб звернути увагу покупця. Найчастіше 
в рекламі порушують права жінок, але сексизм 
щодо чоловіків теж є. На щастя, подібні ви-
твори все частіше викликають в українському 
суспільстві обурення, призводять до судових 
позовів та штрафів. А зовсім скоро будуть ка-
ратися за новим законом, який депутати ухва-
лили у вересні. Про проблему дискримінації в 
рекламі та посилення відповідальності за неї 
розповідає Центр громадського моніторингу 
та контролю.

Порушення в рекламі
За дотриманням етичних норм в рекламі 

нині слідкує Держпродспоживслужба. За ста-
тистикою, за останні пів року служба завела 
67 справ щодо дискримінації та ухвалила 17 
приписів щодо зупинення такої реклами. На 
рекламодавців наклали 37 штрафів на суму 146 
тисяч гривень. За словами фахівців, реклама 
порушувала етичні, гуманістичні та моральні 
норми, нехтувала правилами пристойності, а 
також містила твердження із гендерною дис-
кримінацією.

Але як визнають у самій ДПСС, цього за-
мало. Попри те, що в українському законодав-
стві є заборона на дискримінацію в рекламі, 
однозначні терміни прописані не були. Тож 
інтерпретація дискримінації залишалася на 
розсуд державних органів і суду, а їхні рішення 
могли не збігатися. Виходом із цієї ситуації 
стало внесення змін до закону «Про рекламу» 
щодо протидії дискримінації за ознакою статі, 
які депутати ухвалили 10 вересня. 

«Вітаю всіх із прийняттям Верховною Радою 
законопроєкту 3427, який встановлює ефективні 
механізми щодо протидії дискримінаційній 

рекламі за ознакою статі», – написала на своїй 
сторінці у Facebook голова ДПСС Владислава 
Магалецька.

За словами голови Держпродспоживслуж-
би, це вкрай важливий документ, який дозво-
лить навести лад у рекламній сфері. 

«Мова йде про: уточнення понять, що до-
поможе юристам більш чітко відстоювати 
позицію в суді, посилення відповідальності за 
порушення, захист прав споживачів реклами», 
– пояснила Магалецька.

Сутність нових обмежень
Ухвалений закон посилює відповідальність 

за сексизм у рекламі. Документ чітко прописує 
поняття «дискримінаційна реклама» та перед-
бачає низку заборон.

Під дискримінаційною рекламою за 
ознакою статі пропонують розуміти рекла-

му, що містить твердження або зображен-
ня щодо переваги однієї статі над іншою, 
щодо стереотипності ролі чоловіка та жінки, 
що пропагує принизливе та зневажливе 
ставлення, принижує гідність людини за 
ознакою статі.

Відповідно до закону, в рекламі 
не можна зображати тіло людини 
виключно як сексуальний об’єкт з 
метою залучення уваги споживача, 
використовувати натяки на сексуаль-
ні відносини, які не мають прямого 
стосунку до рекламованого продук-
ту. Також забороняється принижува-
ти гідність людини та демонструвати 
насильство за ознакою статі.

У разі порушення закону рекламодавець 
заплатить штраф у десятикратному розмірі 
мінімальної заробітної плати. Сьогодні це 60 
тисяч гривень.

«До другого читання було зроблено декілька 
важливих апдейтів. З одного боку, ми посилюємо 
захист прав споживачів реклами, а з іншого – 
даємо можливість індустрії адаптуватися до 
нових правил. Штрафи повернули до чинного 
розміру, – уточнила заступниця голови фракції 
«Слуга народу» Євгенія Кравчук. – Передбачили, 
що вимоги та заборони не поширюватимуться 
на соціальну рекламу, адже вона є інструментом 
адвокації за повагу до прав людини та гендерну 
рівність».

Експерти сподіваються, що чіткі фор-
мулювання закону дозволять ефективніше 
притягати порушників до відповідальності. 
Співавторка документа, депутатка Марина 
Бардіна зауважила: «Хтось подивиться на ре-
кламу і скаже, що тут немає жодного сексизму, 
інший подивиться і скаже, що є сексизм. Тому 
ми намагаємося звузити цю інтерпретацію і 
більш чітко її визначити». 

Закон ще має підписати Президент, і він 
набуде чинності через три місяці після опу-
блікування. 

Троє школярів з Житомирщини представляють 
Україну у Всесвітніх учнівських спортивних іграх U15

У Белграді (Сербія) з 11 
по 19 вересня проходять 
перші Всесвітні учнів-
ські спортивні ігри U15.

ISF U15 World School Sport 
Games 2021 об’єднують учнів ві-
ком від 13 до 15 років у мульти-
спортивному заході. Організатор 
змагань — Міжнародна федерація 
учнівського спорту.

До складу збірної України 
входить 375 осіб – спортсмени, 
тренери, представники штабу, 
медичні працівники, журналісти. 

Житомирську область пред-
ставлятимуть 3 учні навчаль-
них закладів та тренер ДЮСШ: 

• Нікіта Титюк – вільна бо-
ротьба – Коростенський НВК 
«Школа-гімназія № 2 ім. В. Син-
гаївського»; 

• Олександр Мартинчук – 
дзюдо – ЗОШ № 20 м. Житомира; 

• Катерина Кропивницька – 
спортивне орієнтування – Ліцей 
№ 2 ім. Дарбіняна Коростишів-
ської міської ради; 

• тренер ДЮСШ з боротьби 
Житомирської обласної ради 
Владислав Білоус з міста Ко-
ростеня. 

Урочисті проводи збірної 
команди України відбулися у 
Національному спортивному 
комплексі «Олімпійський» у 
Києві 10 вересня. 

У змаганнях візьмуть участь 
3 тисячі учнів із 43 країн світу у 
15 видах спорту: бадмінтон, бас-
кетбол, баскетбол 3х3, боротьба 
вільна, боротьба греко-римська, 
волейбол, дзюдо, карате, легка 
атлетика, плавання, спортивне 
орієнтування, теніс настільний, 
тхеквондо, футбол, шахи.

На момент виходу номе-
ру стало відомо, що учениця 
Ліцею №2 ім. Дарбіняна Ко-

ростишівської міської ради 
Катерина Кропивницька здо-
була для нашої збірної срібну 

медаль, посівши 2 місце на 
змаганнях зі спортивного орі-
єнтування.
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Медпункт без ліків, табір без вожатих:  
як житомирські діти в «Артеку» відпочивали

Руслан Мороз

До редакції газети 
«20 хвилин» зверну-
лися кілька батьків з 
Житомира, яким не 
пощастило отримати 
«безплатну» путівку в 
різноманітні «Артеки», 
не всі з яких, на жаль, є 
справжніми.

Для початку трохи історії
Доля «Артеку» така ж складна, 

як і доля всієї України. Географічно 
«Артек» – міжнародний дитячий 
центр біля підніжжя південно-
західного схилу гори Аю-Даг у 
Криму (нині окупований Росією), 
розташований поблизу селища 
Гурзуф. Названий так від імені уро-
чища Артек. Табір було відкрито 16 
червня 1925 року під егідою Чер-
воного Хреста РРФСР. У 2006 році 
Артек став єдиним у світі дитячим 
центром, якому було присвоєно 
статус «Під егідою ЮНЕСКО».

До анексії Криму Росією в 
«Артеці» 60% українських дітей 
відпочивали на субсидованій 
основі або безплатно: діти з сімей 
з низьким рівнем доходів, з багато-
дітних сімей, сироти, інваліди та 
обдаровані діти. У липні 2008 року 
повна вартість тритижневої путів-
ки становила 1050 – 2150 доларів. 

Через неможливість функ-
ціонування дитячого центру на 
території окупованої АР Крим 
проведено перереєстрацію дер-
жавного підприємства України 
«Міжнародний дитячий центр 
«Артек» (ДПУ «МДЦ «Артек»).

22 червня 2016 року ДПУ «Між-
народний дитячий центр «Артек» 
відновив свою роботу на базі 
санаторного комплексу «Пуща-
Озерна» за адресою: Київ, Пуща-
Водиця, 14-та лінія. (16,6 км від 
станції метро Дорогожичі). ДПУ 
«МДЦ «Артек» належить до сфери 
управління Державного управлін-
ня справами України. ДПУ «МДЦ 
«Артек» включено до Державного 
реєстру дитячих закладів оздо-
ровлення та відпочинку за № 312, 
Державного реєстру майнових 
об'єктів оздоровлення та відпочин-
ку за № 798. У 2017 році до ДПУ 
«МДЦ «Артек» приєднано дитячу 
співдружність «Артек-Лісовий» за 
адресою: м. Київ, Житомирське 
шосе, 17 км.

Велика кількість клонів 
«Артеку»

Після анексії Криму в Україні 
з’явилося одразу кілька дитячих 
таборів, які почали активно ви-

користовувати бренд «Артек».
На сайті відкритих даних 

Opendat.ua ми можемо дізнатися 
про велику кількість приватних 
дитячих таборів, які мають однією 
зі складових в назві слово «Артек». 
Так, в інтернеті є сайт дитячого 
табору «Артек-Прикарпаття», 
який зареєстровано за тією ж 
адресою, що й ТОВ «Оздоровчо-
профілактичний комплекс Плане-
та Здоров'я». Розташоване вказане 
ТОВ «ОПК Планета Здоров'я» за 
адресою Львівська обл., місто 
Трускавець, вулиця Суховоля, 61. 
Директором зазначено Шикову 
Карину Георгіївну.

Хто і як купує путівки в 
«Артеки», які не зовсім 
«Артеки»?

На сайті Мінсоцполітики 7 
травня 2021 року з'явилося оголо-
шення про закупівлю «Послуги з 
оздоровлення і відпочинку дітей, 
які потребують особливої уваги 
та підтримки, в дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку ви-
щої категорії, які розташовані в 
гірських районах (районах, в яких 
розташовані населені пункти, 
віднесені до категорії гірських)» 
загальною вартістю в 149 994 163,00 
грн без ПДВ.

Всього було оголошено про 2 
аналогічних лоти. Лот 1 на 5710 
путівок на суму 74 990 514,90 грн 
без ПДВ і лот 2 з аналогічними 
умовами на 5 711 путівок на суму 
75 003 648,10 грн без ПДВ. Відпо-
відне оголошення про початок 
тендерних процедур було роз-
міщено на сайті Держзакупівель.

Стосовно претендентів, то по 
лоту 1 при двох учасниках аук-
ціону – ТОВ «ЛАЯР СІТІ» і ТОВ 
«Оздоровчо-профілактичний 
комплекс Планета Здоров'я» – було 
визнано переможцем першого 
учасника з ціною в 73 858 861,00 
грн без ПДВ при загальній різниці 
в ціні в 5710 грн.

Другий лот також розігрували 
ті ж самі два учасники. Зрозуміло, 
щоб нікому не було образливо, 
тепер перемогло ТОВ «Оздоров-
чо-профілактичний комплекс 
Планета Здоров'я» з пропозицією 
в 73 858 860,00 грн без ПДВ. Най-
смішніше в цих недитячих-дитя-
чих тендерах, що в такій ситуації 
пропозиція учасника, що програв, 
була більше тільки на 1 гривню! 
Ціна однієї путівки при цьому 
склала приблизно 12 932,74 грн. 
Після цього що б і хто б чого не 
стверджував, але наведені цифри 
мають дуже кумедний вигляд!

Звісно, ці не зовсім зрозумілі 
результати потрібно якось обґрун-
тувати. На сайті Міністерства со-
ціальної політики України було 
розміщено роз’яснення щодо 
«Послуги з оздоровлення і від-

починку дітей, які потребують 
особливої уваги та підтримки, в 
дитячих закладах оздоровлення 
та відпочинку вищої категорії, які 
розташовані в гірських районах». 
Окремо було зазначено: «Разом з 
тим інформуємо, що вартість од-
ного ліжко-дня путівки до держав-
ного підприємства «Український 
дитячий центр «Молода гвардія» 
(далі – ДП «УДЦ «Молода гвардія») 
і державного підприємства України 
«Міжнародний дитячий центр «Ар-
тек» (далі – ДПУ «МДЦ «Артек») 
затверджено наказом Міністерства 
соціальної політики від 26.02.2021 
№ 105. Так, вартість путівки до 
ДП «УДЦ «Молода гвардія» ста-
новить 12 666,78 гривні; до ДПУ 
«МДЦ «Артек» – 13 599,6 гривні. 
Отже, вартість путівки в заклади 
не може перевищувати 13 133,19 
гривень. Враховуючи потребу в за-
безпеченні 2 441 591 дитини пільго-
вих категорій в Україні послугами 
з оздоровлення та відпочинку, вар-
тість путівки та суму виділених 
коштів, є можливість придбати 11 
421 путівку».

Про що йдеться у тендерній 
документації щодо умов 
відпочинку дітей

У Додатку № 3 до Тендерної 
документації – «Кваліфікаційні 
критерії та перелік документів, 
що підтверджують інформацію 
учасників про відповідність їх 
кваліфікаційним критеріям» у п 
1.1. зазначені необхідні умови, а 
саме наявність земельної ділянки 
дитячого закладу оздоровлення 
та відпочинку, комплексу будівель 
та споруд для розміщення дітей 
(спальні корпуси), для харчування 
дітей (харчоблок, зала для прийо-
му їжі), для медичного обслуго-
вування (медпункт, ізолятор), для 
організації фізкультурно-спортив-
ної діяльності (наприклад футболу, 
баскетболу тощо), для організації 
виховної діяльності та дозвілля (на-
приклад гуртки, студії).

Є конкретні вимоги до квалі-
фікації працівників, обов’язкового 
профілактичного медичного огля-
ду відповідно до Правил проведен-
ня обов’язкових профілактичних 
медичних оглядів працівників 
окремих професій, виробництв 
та організацій, діяльність яких 
пов'язана з обслуговуванням на-
селення і може призвести до по-
ширення інфекційних хвороб, за-
тверджених наказом МОЗ України 
від 23.07.2002 № 280, зареєстрова-
ного в Мін’юсті України 08.08.2002 
за № 639/6927.

Крім того, обговорюються 
вимоги до послуг проживання: 
«Розміщення дітей здійснюється 
відповідно до ДСанПіН 5.5.5.23-
99, затверджених постановою Го-
ловного державного санітарного 
лікаря України від 26.04.1999  № 
23, та Тимчасових рекомендацій 
щодо організації протиепідеміч-
них заходів у дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку на 
період дії карантину у зв’язку з 
поширенням коронавірусної хво-
роби (COVID-19), затверджених 
постановою Головного державно-
го санітарного лікаря України від 
30.07.2020 № 43». У разі захворю-
вання дитини організовується її 
лікування, за потреби – у медич-
ному закладі.

З листування батьків у батьків-
ському чаті ми можемо зрозуміти, 
що більшість зазначеного та пере-
ліченого відсутнє.

Що ж таке дитячий табір 
«Артек-Прикарпаття»?

Раніше, на початку 2014 року, 
комплекс будівель, в яких зараз 
розташувався дитячий табір 
«Артек-Прикарпаття», належав 
депутату Верховної Ради Андрію 
Лопушанському, члену депутат-
ської фракції політичної партії 
«Європейська солідарність». Але 
після гучного скандалу з невипла-
тою заробітної плати працівникам 
готелю, згідно з відкритими да-

ним, які перевірити на зараз, на 
жаль, неможливо, з’явився новий 
власник у вигляді ТОВ «ГРІН ХО-
ТЕЛ» зі статутним капіталом у 8 
923 262.40 грн, яке зареєстровано 
за адресою: місто Харків, вулиця 
Різдвяна, б. 9. Дата реєстрації: 
26.01.2019. Кінцевим бенефіціа-
ром, тобто власником, значиться 
Фароян Омар Едуардович, 1990 
року народження, з місцем про-
живання у місті Києві.

Ось саме з ТОВ «ГРІН ХОТЕЛ» 
і було укладено договір оренди 
ТОВ «Оздоровчо-профілактичний 
комплекс Планета Здоров'я» на 
комплекс будівель у місті Труска-
вець за адресами: вул. Суховоля, 
63, 65, 63-б. Термін дії договору 
оренди закінчується 31.12.2021 
року.

Крім зазначених будівель орен-
ди, ТОВ «Оздоровчо-профілактич-
ний комплекс Планета Здоров'я» 
орендує ще кілька будівель поряд, 
які створюють цілісний готельний 
комплекс.

На сайті «Інспекційний пор-
тал» ГУ Держпродспоживслужби 
у Львівській області ми можемо 
знайти перевірку за № 2522040 
за січень 2021 року, де зазначено 
суб’єкт господарювання: Дитячий 
оздоровчий табір «Артек-Прикар-
паття» на базі ТОВ «ОПК Планета 
здоров’я». Адресою зазначено зно-
ву м. Трускавець, вул. Суховоля, 65, 
з чого ми можемо зробити цілком 
логічне припущення, що в оренді 
перебуває майже повністю готель-
ний комплекс з кількома різними 
готелями, закладами відпочинку 
та розваг під одним загальним 
брендом.

Контрагент ТОВ «ОПК Пла-
нета Здоров'я» зареєстрований 
21.08.2002 за юридичною адресою: 
Львівська обл., місто Трускавець, 
вул. Суховоля, буд. 61. Керівником 
організації є Шикова Карина Геор-
гіївна. Розмір статутного капіталу 
складає 500 000,00 грн. Основним 
видом діяльності зазначена 86.21 
Загальна медична практика. Але 

Тісно, зате тепло. У таких умовах проживали діти
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також в переліку КВЕДів зазначені 
торгівля роздрібними товарами, 
тютюновими виробами (зрозумі-
ло, адже всі сучасні дітки палять, 
як кочегари), а також є КВЕД, якій 
дозволяє створення дитячих оздо-
ровчих таборів. Отже, всі послуги 
в одному флаконі.

Крім того, на сайті «Труска-
вець-тревел» зазначено, що нині 
санаторій «Женева» у м. Трус-
кавець продовжує свою роботу. 
Окремо вказано, що санаторно-
готельний комплекс «Женева» 
у Трускавці (повна назва «Royal 
Hotels & SPA Resorts») – це один 
із найновіших санаторіїв європей-
ського рівня з великою лікуваль-
ною базою і найбільшим СПА-
центром на курорті – працює 11 
басейнів та 18 саун. Санаторно-
готельний комплекс «Royal Hotels 
& SPA Resorts» складається з кор-
пусів Женева, Цезар, Променад і 
Роял Гранд. Всі готелі комплексу 
сполучені критим переходом між 
собою і мають підземний пере-
хід у СПА-центр. Адреса нам вже 
відома – це так званий адресний 
простір: м. Трускавець, вул. Сухо-
воля 61-63.

Про що ми дізналися з 
листування батьків

На початку року батьки бага-
тодітних сімей, батьки, діти яких 
отримали якісь нагороди на рівні 
області або держави, які мають 
визначні досягнення у будь-якій 
галузі науки, спорту або навчання, 
мали можливість подати заяву до 
місцевих органів влади щодо надан-
ня безоплатної путівки для дітей 
на оздоровлення. Місцеві органи 
передавали всі зібрані дані до де-
партаменту соціального захисту на-
селення Житомирської ОДА, який 
виконав тільки роль розповсюджу-
вача путівок та організатора від’їзду 
та зустрічі дітей. Всі інші функції 
з відпочинку житомирських дітей 
здійснювало Міністерство соціаль-
ної політики України, яке власне й 
провело цей тендер.

Всі готелі, які використову-
валися для організації дитячих 
таборів відпочинку, попри окремі 
будівлі та різні назви, мають єди-
ну інфраструктуру, тобто функ-
ціонують на одній території як 
єдиний заклад. Тому дуже дивно 

було дізнатися, що одночасно з 
дитячими оздоровчими таборами 
продовжують функціонувати го-
телі для дорослих, які самостійно 
приїжджають на відпочинок. На 
сайті «Трускавець-тревел» про це 
наявна досить конкретна інфор-
мація.

Про жодні вимоги каран-
тину, напевно, у м. Трускавці 
ніхто не чув. Заходи безпеки 
також залишаються під великим 
питанням.

Вже на етапі трансферу дітей 
до місця відпочинку були по-
рушені норми комунікації між 
організаторами та батьками. Було 
створено батьківський чат у месен-
джері Viber, але вже за кілька діб 
адміністратори припинили діяль-
ність. Тільки за втручанням одного 
з батьків вдалося поновити кому-
нікацію насамперед між самими 
батьками. Адміністрація табору 
на дзвінки батьків здебільшого не 
відповідала. Що саме відбувається 
на території табору, батьки дізна-
валися від власних дітей, а не від 
вихователів.

В самому чаті батьки зали-
шали не дуже приємні відгуки 

щодо організаторів табору. 
Декого навіть наполегливо 
просили не вживати обсценну 
лексику: «Давайте, будь ласка, 
без виразів, розумію, нерви. Але не 
в усьому винні вожаті, поясню. Це 
підлеглі тупої (не побоюся цього 
слова) директорки <…>, яка не зу-
міла організувати персонал, мед-
пункт, їдальню, заходи для дітей. 
Риба гниє з голови. По-друге, вожаті 
практично – це учні коледжів, ВНЗ, 
у багатьох немає освіти і досвіду, 
їх, так можна сказати, як «дітей 
кинули на дітей». Тому такої лай-
ки вони не заслужили. Да, не зуміли 
організувати дітей, не тому, що 
дурні, а тому що не знають як. І 
взагалі вожатим зобов'язані прово-
дити нібито підготовчі курси. І ця 
вина в цьому тільки адміністрації 
всього табору і тих, хто кришує 
цей табір. Директриса – повний 
відморозок, я поспілкувалася з нею 
тільки в перший день, в наступні 
дні тупо ігнор, чоловік телефонував 
– ігнор, мама моя дзвонила – ігнор. 
Ось і вся в цьому каламбурі при-
чина, не було спочатку потужної 
організації».

Далі з’ясувалося, що діти пе-
ребувають в умовах, зовсім не 
карантинних. У двомісний до-
рослий номер готелю ставили 
додаткові ліжка і отримували 
п’яти–шестимісні палати для 
дітей. А те, що навіть проходу між 
ліжками не було, це вже нікого не 
турбувало. У перші дні в дітей на-
віть не було питної води. І це при 
тому, що у вимогах до тендеру за-
писані ще й санаторні процедури!

Але потім, як у казці – чим 
далі в ліс, тим страшніше!

Одночасне перебування дітей 
та дорослих на території готельно-
го комплексу можна проілюстру-
вати дописом одного з батьків з 
того чату у Viber, тільки у літера-
турній обробці: «У мене особисто 
вже і руки, і мову паралізувало, я і на 
ресепшені там посваритися всти-
гла за присутність поліції на тери-
торії табору і обшуків в кімнатах, 
і з ГУВС Трускавця поспілкувалася, 
на підставі чого перевірки. Відповіді, 
звичайно, не було, але був сигнал про 
сп'яніння наркотичними засобами 
на території бази відпочинку (це 
там, де розміщувалися діти, – авт.), 
тому оглядали всі поверхи, на закон-
них підставах, адже сигнал нібито 
зафіксований. І ще дівчина з ГУВС 
чергової частини сказала, що там, 
на жаль, це дуже часто відбуваєть-
ся, прибувають закордонні гості і 
зловживають всім, а дирекція дала 
клопотання про посилений режим 
контролю приватної території на 
період перебування дітей у таборі».

Отже, поряд із місцем прожи-
вання дітей хтось вживав наркоти-
ки, поліція це зафіксувала і про-
водила по всіх поверхах обшуки 
і в дітей також? Це, мабуть, щось 
з екстрим-шоу для дорослих? Ні 
– це звичайна практика наших 
приватних таборів відпочинку. 
І відбувається це не тільки у м. 
Трускавець. Подібних «псевдо-Ар-
теків» вдалося нарахувати понад 
два десятки по Україні.

Діти без вожатих, медпункт 
без ліків, а табір – без 
працівників…

У цьому таборі перебували діти 
з різних регіонів України. Але всі 
переконалися, що табір організа-
ційно абсолютно не був готовий 
до прийому такої великої кількості 
дітей. Педагогічний склад без освіти 
та не повністю укомплектований. 
За словами батьків з Маріуполя, 
управління соцзахисту регіону 
звернулося до прокуратури із за-
явою про порушення умов пере-
бування дітлахів у таборі. Батьки 
впевнені, що інші структури, які 
займалися розподілом путівок, 
разом із батьками повинні подати 
аналогічні заяви до прокуратури. 
Адже організатори зекономили на 
всьому – на вожатих, на харчуванні, 
на медичному обслуговуванні тощо.

Але дітям «відпочинок» 
запам'ятається інакше. У 
їхній пам'яті залишить-
ся животіння в кімнатах, 
бійки і лайка з малоліт-
ками на поверсі в загоні, 
«шкільне» харчування, 
короткі і яскраві екскурсії 
і трохи дружніх моментів 
у спілкуванні за інтереса-
ми з однолітками. Але це 
не «Артек».

Ще один допис взагалі без 
коментарів: «Ми з Житомира, 
у молодшій в загоні, крім дітей, 
і вожаті хворіють, діти самі хо-
дять в медпункт за лікуванням, 
яке виявляється тільки разовим 
(таблетка, полоскання, спрей), без 
будь-яких рекомендацій приходити 
знову, поки не одужають. І до цього 
ніяких цікавих заходів, ігор, занять 
немає, елементарної зарядки немає. 
Вперше в житті стикаємося з та-
кою формою дитячого відпочинку».

«Діти дізналися, що їхні хво-
рі вожаті поїхали додому. І нових 
досі немає. А без вожатих їх ні в 
басейн, ні на прогулянки-екскурсії 
не пустять. За чутками, в когось з 
вожатих виявили COVID-19. Вожа-
ті поїхали, в тому числі старша во-
жата, діти залишилися з черговим 
вожатим, завтра буде зрозуміло, 
хто до кого буде прикріплений».

На жаль, додзвонитися у де-
партамент соціального захисту 
населення Житомирської об-
ласної державної адміністрації 
для коментаря щодо ситуації, 
що склалась, нам не вдалось. Ви-
явилось, що в установі проходить 
реорганізація, тому на телефонні 
дзвінки ніхто не відповідає.

Сумні висновки наостанок…
Підсумовуючи всі наведені 

факти, ми з превеликим сумом 
констатуємо, що прикриваючись 
нашими дітьми, деякі комерсанти 
за підтримки чиновників високого 
рангу провернули чергову афе-
ру, вбивши двох зайців, – нібито 
надали послуги з оздоровлення 
дітей та отримали за це гроші 
і знайшли одночасно спосіб за 
державні кошти відремонтувати 
приміщення приватних готелів.Додаток до договору з ТОВ "Планета Здоров̀ я"
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Резонансні авто- і авіакатастрофи та зникнення 
кондукторів із тролейбусів: що житомиряни 
обговорювали у мережі Facebook за тиждень

Анна Сергієнко

Літак, що впав біля 
Житомира, ДТП за 
участі швидкої та 
кондуктори у громад-
ському транспорті, які 
скоро зникнуть.

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

Поблизу Житомира впав 
літак

12 вересня поблизу Кмитова 
Житомирського району на поле 
впав легкомоторний літак. Попе-
редньо повідомляється, що літак 
міг впасти через те, що зачепився 
за дерева.

«У Кмитові на відстані 200-300 
метрів від житлових будинків впав 
«кукурузник», який оприскував 
поля. Здається, зачепився за дере-
ва. Пілот вижив, його відвезли до 
лікарні», – говорять житомиряни. 

У пресслужбі ДСНС в Жито-
мирській області зазначають, що 
пожежі не було. «Пожежі не було, 
тож техніка рятувальників не за-
лучалася. Наскільки нам відомо, 
пілот живий», – йдеться у повідо-
мленні.

Житомирян жахнула така 
новина, ось що вони написали в 
коментарях.

«"Бідняки" накупують літаків, 
скоро коровам не буде де пастись, 
будуть одні "пропелери" стирчати 
із землі», – коментує Іван Дани-
лишин.

«Понакупили "дыркачей" 
разных, теперь людям могут 
упасть на дом или на голову», – на-
писала Таисия Зайцева.

«А якби на голову комусь? Коли 
уже це припиниться?» – запитує 
Sergii Shkolnik.

 «И не удивительно», – напи-
сала Елена Стельмах так, ніби у 
Житомирі щодня падають літаки.

 «Підстрелили... щоб не бризкав 
хімію людям на голови...» – озвучив 
свою версію Алекс Магнум.

У Житомирі зіткнулися 
«швидка» і «фольксваген»

11 вересня на проспекті Миру 
у Житомирі сталася дорожньо-
транспортна пригода за участі 
автомобіля швидкої медичної 
допомоги.

«Швидка» в’їхала в легковик. 
На місці є патрульні та кілька 
спецавтомобілів медичної допо-
моги», – розповіла з місця події 
житомирянка.

У пресслужбі патрульної по-
ліції Житомирської області під-
твердили інформацію про ДТП, 
зазначивши, що в результаті зі-
ткнення загинула одна особа.

«ДТП сталася близько 10.00 11 
вересня. Зіткнулися швидка медич-
на допомога та Volkswagen Passat. В 
результаті ДТП загинула особа, яку 
перевозив спецавтомобіль медичної 
допомоги. На місці події працюють 
слідчі, патрульна поліція забезпечує 
охорону місця ДТП», – повідомив у 
коментарі пресофіцер патрульної 
поліції Ігор Іванюк.

Житомиряни почали коменту-
вати подію, виявилось, деякі були 
навіть свідками ДТП та пишуть, 
що людина в кареті "швидкої" по-
мерла ще до зіткнення.

«Скора я помощь еха л а с 
включенными проблесковыми ма-
ячками и спецсигналом по встреч-
ной полосе, водитель "пассата" не 
предоставил преимущества скорой 
помощи и начал совершать разворот, 
вследствие чего скорая помощь влете-
ла ему в бочину. Водитель "пассата" 
заявил, что он не слышал и не видел 
скорую помощь. И вот как таким 
слепым и глухим выдают права?» – 
прокоментував Petro Tapok.

«"Швидка" виїхала на зустрічну 
частину дороги, перетнувши подвій-
ну суцільну смугу, при наявності 
трьох смуг у протилежному на-
прямку. ПДР не надають їй таких 
переваг. Водій "фольца" адекватно 
не міг її бачити, повертаючи ліво-
руч. І не факт, що людина на ношах 
у "швидкій" померла внаслідок ДТП. 
Я був свідком цієї пригоди. Водій 
"швидкої", беззаперечно, є винуват-
цем», – написав Віктор Сахневич.

«Немає культури керування 
транспортом у нашій країні, звідси 
всі біди. Не знаю, хто винен, але на-
слідки жахливі. Сама не раз бачила, 
що водії і пішоходи не поспішають 
поступатися "швидким". Зробиш 
зауваження, то краще не чути від-
повідей на них. Шкода людину, яка 
сподівалась на допомогу і поряту-
нок», – говорить Оксана Гончарова.

«"Скорую" всегда нужно пропус-
кать. Если они не будут нарушать, 
то еще больше будет фатальных 
случаев. Так что не нужно гнать на 
водителя "скорой", в тот момент в 
"скорой" могут быть ваши родные и 
близкие люди. А водитель "фольца" 
пускай смотрет в зеркала, недаром 
они стоят на машинах», – висло-
вився Yuriy Boyko.

«Імовірніше, людина, що заги-
нула, не була закріплена і від уда-
ру злетіла з місця, де перебувала, 
та внаслідок травми і померла», 
– висунула свою версію Viktoria 
Tsubin.

«Это жесть! Люди, опо -
мнитесь! Неужели вмятина на 
крыле/двери авто дороже жизни 
человека? Я считаю, что "скорая" 
должна была продолжить движе-
ние после ДТП. По фото видно: 
повреждения на машине "скорой" 
минимальные. Плевать на железо, 
у медиков пациент был, я так по-
нимаю, в тяжелом состоянии. Во 
многих развитых странах мира 
авто скорой помощи, пожарные или 
полиция, когда едут на вызов и им 
не уступают дорогу, просто сносят 
препятствие с пути, без разговоров 
и остановок продолжают движение, 
потом еще и штраф выхватить 
тот, кто не пропустил, или по-
садить могут, если человек умер, 
как в этом случае, вот и все. А у 
нас просто материться хочется, 

смотря на фото: в карете "скорой" 
человек умирает, а водители сто-
ят, смотрят на вмятины», – пише 
Nick Poplavskiy.

«Проспект Миру вже не один 
рік має великі проблеми з керуван-
ням і переходами», – зауважила 
Iryna Ishchenko.

«Пацієнтка померла ще до ава-
рії, а наші люди – великі експерти у 
всьому, не знаючи, як було насправ-
ді, поливають брудом і закидають 
невинну людину такими комента-
рями», – написала Тетяна Гончар.

У житомирських 
тролейбусах не 
працюватимуть кондуктори

У Житомирі з чотирьох марш-
рутів уже зняли кондукторів. Пла-
нується, що через рік в усіх тролей-
бусах працюватимуть лише водії. 
Нині такий формат тестують на 
чотирьох тролейбусних маршрутах.

«Нині у Житомирі є чотири 
маршрути, які працюють без кон-
дукторів, – №№ 6, 7, 7А і 8. Десь з 
15 вересня ми плануємо, що марш-
рут № 4А також працюватиме 
без кондуктора», – розповідає в. 
о. директора КП «Житомирське 
трамвайно-тролейбусне управлін-
ня» Сергій Лазарєв.

Сплатити за проїзд можна 
буде в такий спосіб: безготівково 
– банківською картою, за допомоги 
валідатора або QR-коду, і, звісно, 
можна скористатися транспортною 
картою, а ось розрахуватися готів-
кою можна лише у водія.

«На зупинці водій приймає го-
тівку, видає квиток і після цього 
рухається. Ми докладаємо багато 
зусиль, щоб зменшити кількість 
готівкових розрахунків в електро-
транспорті. Нині в електротран-
спорті приблизно 30% використо-
вують безготівкову оплату проїзду», 
– зазначає Сергій Лазарєв.

У тролейбусі, де немає кондук-
тора, пільгові категорії зможуть 
скористатися картою житомиря-
нина за допомогою валідатора.

Частину кондукторів обіцяють 
працевлаштувати у Службу контр-
олю громадського транспорту.

«Воно то, може, і непогано буде. 
Але кондукторів на вулицю виже-

нуть – це погано», – зазначила Юлія 
Карбовська.

«В Виннице троллейбусы без 
кондукторов. И очередь занимают, 
чтобы зайти в тролейбус, а не бегут 
стадом, друг друга давя. Это я на-
блюдала сама в июле», – написала 
Ivanisova Julia.

«Якби всі люди людьми були і 
виховані, то, будь ласка, я тільки 
за», – говорить Olga Olga.

«У Києві вже так. От і до Жи-
томира черга дійшла», – підмітила 
Анастасія Мельничук.

«Прибыль упадёт, и депо закро-
ют. Всё для маршруток. Молодцы», 
– пише Виктор Бах.

 «І кому кондуктор заважає? Це 
ж робочі місця! Людина працювала, 
а тут бах і на біржу. Так скоро всі 
залишимось без заробітку», – на-
голосив Олег Вдовиченко.

«У Києві ще з липня немає кон-
дукторів і водії не продають квит-
ки. І валідатори не сприймають 
банківську карту, тільки транспор-
теу чи QR квиток. І немає заторів, 
штовханини чи інших проблем, про 
які тут пишуть. Багатьох кондук-
торів перевели у контролери, то 
контроль посилився. Щодня зустрі-
чаю контроль у транспорті», – роз-
повіла Виктория Виктория.

«Правильно, бо буває їдеш в 
тролейбусі, а кондуктор на весь 
тролейбус обговорює своє особисте 
життя та з ким вона буде з чоло-
віків гуляти. А є такі, що просто 
ігнорують, коли зайшли люди та що 
в них потрібно взяти кошти за кви-
ток», – каже Ксюша Астраханцева.

«В Одесі теж вже таке давно 
практикують, і все дуже файно, не 
робіть з мухи слона», – ділиться 
Ольга Ящук.

«На Сурину гору тільки без 
кондукторів і їздять, безготівковий 
розрахунок або у водія», – говорить 
Тамара Черняхович.

«Як ви собі це уявляєте, це скіль-
ки часу буде йти на обілечування, 
бо водія відволікати не можна, тож 
обілечувати, коли буде стоять, це і 
затори з тролейбусів, і маршрутки 
між ними, це буде каша, або таким 
чином хочуть з часом зовсім при-
брати громадський транспорт», 
– пише Наталья Кадлубовская.
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Коротко про головне
• В Україні зробили вже понад 10 мільйонів щеплень від COVID.
• Мережеві оператори України підвищили ціни на бензин і дизельне паливо на 

20-50 копійок за літр.
• Пожежа у костелі святого Миколая у Києві знищила унікальний орган. Його 

вартість у сучасних цінах, за деякими повідомленнями, оцінюють в 1,2 чи й 1,5 
мільйона євро. Протиаварійні роботи всередині постраждалого внаслідок пожежі 
костелу святого Миколая у Києві планують почати з середини жовтня.

• Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі.
• Посольство США в Україні оприлюднило заяву з приводу арешту російськими 

силовиками п’яти кримських татар в окупованому Криму.
• Американська благодійна організація Direct Relief надіслала Україні гуманітарний 

вантаж з інноваційними ліками проти COVID-19 на $20 мільйонів.

• У Львові літак зайшов на аварійну посадку в місцевому аеропорту. Він летів 
з Кіпру. Пілот просив аеропорт дозволити екстрену посадку, обійшлося без 
жертв.

• Андрій Шевченко хотів продовжити тренувати збірну України, проте Українська 
асоціація футболу не запропонувала новий контракт.

• На Львівщині водій вантажівки не впорався з керуванням та в’їхав у продуктовий 
магазин, внаслідок чого загинули четверо осіб.

• Українські спецпризначенці успішно провели в захопленому Талібаном Кабулі 
рятувальну операцію, евакуювавши понад 700 осіб.

• Десять закладів вищої освіти України потрапили до щорічного рейтингу кращих 
університетів світу, який опублікував журнал Times Higher Education.

• У ЄС дали зелене світло на продовження санкцій проти російських окупантів 
ще на пів року.

Коротко про головне

Від інтерв’ю з зірками –  
до написання пісень для них

Андрій Козаченко

Триває підготовка до Між-
народного фестивалю «Пісен-
ний Спас», заключні заходи 
якого відбудуться у Житомирі 
з 17 по 19 вересня.

Під час концерту фестивалю 22 серпня 
за кулісами ми зустріли житомирського 
журналіста, автора пісень Віктора Мель-
ниченка. Того дня співачка, наша землячка 
Лєна Дарк на сцені літнього театру «Ракуш-
ка» виконала пісню Віктора «Вишневий 
пиріг». Твір створений у співавторстві з 
білоруським композитором Александром 
Страцевским. Ми не оминули нагоди за-
питати Віктора про новинки у творчості 
та про те, як усе починалося.

Віктор Мельниченко – відомий автор, 
журналіст, теле- і радіоведучий, організатор 
концертів, SMM-менеджер, який сьогод-
ні працює в Оліївській громаді, однак не 
полишає творчість. Розповідає, що почав 
писати пісні спонтанно.

Віктор: «Під час роботи журна-
лістом з 2008 року було записано 
низку ексклюзивних інтерв'ю з по-
пулярними акторами, музикантами, 
серед яких – Олег Винник, С.С. Catch, 
Тетяна Піскарьова, Михайло Гулько, 
Єфим Шифрін, Володимир Данилець 
і Володимир Моісеєнко, Ігор Хрис-
тенко, групи "Друга ріка", "Фрістайл" 
і багато інших. Записуючи інтерв'ю з 
популярними артистами, з часом по-
чав створювати для них пісні. І хоч 
паралельно продовжую працювати 
в інших сферах, пісенна творчість за-
лишається дуже важливою частиною 
життя. А починалося все так: одного 
разу дорогою на концерт у легендар-
ному Бердичеві паралельно з інтерв'ю 
народилася перша пісня. Її виконала 
дивовижна Тетяна Піскарьова. Пісня, 
завдяки таланту Тетяни, облетіла всю 
Україну і полетіла далі. Її заспівали 
молоді талановиті люди на фестивалі 
за кордоном – і далі, далі, далі. Не-
забаром яскравій зірочці української 
естради Лєні Дарк, яка приїхала на 
свою батьківщину, захотілося заспівати 
 

про цю неймовірну землю і про всю 
прекрасну неосяжну рідну Україну. Так 
народилася пісня "Моя земля", яку за-
раз співають юні таланти на днях міст, 
примножуючи любов до рідного краю». 

У доробку Віктора – пісні як для моло-
дих виконавців, що тільки починають свій 
шлях, так і для народних улюбленців. Так, 
разом із заслуженою артисткою України 
Тетяною Піскарьовою і її директором Ро-
маном Білем була створена пісня «Хоробре 
серце» – своєрідний музичний лист сина 
матері. Ще одна пісня про довгоочікуване 
повернення сина додому разом із відомим 
композитором, дипломатом Віорелом Ко-
тиком була створена для племінниці Едіти 
П'єхи, співачки з Бельгії Ольги Романової. 
Тема сім'ї дуже важлива для Віктора. Як 
зізнається автор, сімейні цінності, любов 
– головний орієнтир.

Найпліднішою для Віктора на сьогодні є 
співпраця з переможницею Міжнародного 
пісенного конкурсу в Юрмалі та Всеукра-
їнського фестивалю «Шлягер року» Лєною 
Дарк. Один із знакових хітів цієї яскравої і 
неповторної співачки «Моя земля» написа-

ний спільно з композитором і популярним 
співаком, фіналістом телепроєкту «Голос 
країни» і переможцем телешоу «Співай як 
зірка» Артемом Кондратюком. Сьогодні ця 
пісня стала справді народним хітом. Юні 
таланти просять фонограму і співають цю 
пісню на днях міст та інших знакових святах 
нашої неосяжної рідної землі.

Не забуває Віктор зі своїми співавто-
рами і про артистів рідного краю. Вдалою 
була співпраця з дуетом самобутніх музи-
кантів Діани Морару і Дмитра Гончарука. 
Нещодавно був презентований гімн рідно-
го навчального закладу Віктора – Троко-
вицького ліцею. Текст був написаний у 
співавторстві з вчителем цього освітнього 
закладу Юлією Білошицькою. З Юлією 
Віктор разом навчався у Житомирсько-
му державному університеті імені Івана 
Франка. Саме тут в серця молодих людей 
зерно творчості посіяв відомий україн-
ський автор та виконавець, педагог, режи-
сер Володимир Шинкарук. І сьогодні це 
зерно проростає в піснях. У Юлії та Віктора 
зараз в роботі декілька пісенних текстів. 
Музику пише Александр Страцевський. 
З ним, за словами Віктора, склалася най-

більш плідна співпраця. Написання гімнів 
сьогодні, як зізнається автор, цікавить його 
чи не найбільше.

Віктор: «Разом із командою актив-
но працюємо і над створенням гімнів 
територіальних громад, підприємств 
та фестивалів. Одним з найкрасивіших 
і сильних, без сумніву, можу назвати 
гімн Міжнародного фестивалю льону, 
який був написаний спільно з його 
ідеологом Іриною Костюшко. Нещо-
давно разом з моїми талановитими 
співавторами було написано новий 
гімн, який незабаром ви всі почуєте. 
Зараз не буду нічого розповідати, але 
прем’єра вже скоро».

Серед пісень – і результати міжнарод-
ного співробітництва з композиторами 
Александром Страцевским, Андрієм Лазут-
кіним, співаком Валерієм Соловеєм, юни-
ми вихованками продюсерського центру 
Олександра Побединського Лізою Коппель 
і Дар’єю Аксьоненко. Плідно працює Ві-
ктор з журналісткою, блогером, моделлю, 
актрисою, але найперше – поетесою Софією 
Демчук. Сьогодні вона проживає в Японії, 
виховує прекрасну донечку і пише пісні про 
кохання. Частину пісенних текстів Віктор 
із Софією створили разом. Софія також 
є ученицею Володимира Шинкарука та 
класика – Валентина Грабовського. Яскра-
вою була робота Софії в нашій газеті «20 
хвилин». Багато зіркових інтерв’ю дівчина 
зробила для нашого видання. Сьогодні 
Софії й самій є що розповісти читачеві з 
власного досвіду, що вона успішно робить 
в своєму блозі в інстаграмі. 

Віктор розповідає, що нині йому цікаві-
ше писати для дітей, аніж для іменитих ар-
тистів. Так, разом з композитором Андрієм 
Лазуткіним нещодавно було написано піс-
ню про кохання для молодого талановитого 
співака, яка також незабаром побачить світ.

На запитання, чи є у Віктора улюблена 
пісня з тих, що вже написані, він не зміг 
відповісти. Однак сказав, що одна пісня є 
для нього особливою. Це пісня «Дякую», 
яку виконує українська співачка Ella (Олена 
Єфімчук). Співачка написала музику до 
цієї пісні, і сьогодні її також виконують юні 
талановиті артисти. В тексті є такі слова:

Я дякую Богу за світлу дорогу, 
За посмішки друзів, за добрих людей! 
Хай зоряна мрія нам серце зігріє, 
Посіє надію у наш новий день.

Віктор Мельниченко та Лєна Дарк 
працюють над новою піснею
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МОЗ оновив стандарти медичної допомоги пацієнтам з COVID-19

Стандарт надання медичної 
допомоги пацієнтам з корона-
вірусною інфекцією постійно 
вдосконалюється та, майже 
щомісячно, оновлюється з ура-
хуванням рекомендацій ВООЗ, 
СDC, ЕCDC. У середу, 8 вересня, 
у Міністерстві охорони здоров’я 
підготували огляд деяких змін. 

Кому будуть проводити експрес-
тестування?

Розширено перелік осіб, яким проводи-
тимуть попереднє обстеження на визначен-
ня антигену SARS-CoV-2 з використанням 

швидких тестів та/або тесту на визначення 
антигену SARS-CoV-2 методом ІФА. 

Це особи, які:
• є медичними працівниками, які на-

дають медичну допомогу та/або до-
глядають за пацієнтами, хворими на 
COVID-19;

• є працівниками лабораторій, які пра-
цюють зі зразками з дихальних шляхів, 
отриманими від пацієнтів, хворих на 
COVID-19;

• є працівниками патологоанатомічних, 
судово-медичних бюро, відділень, які 
беруть участь у розтині тіла, у тому 
числі взятті зразків;

• є іншими медичними та фармацевтич-
ними працівниками;

• є пацієнтами, що потребують планової 
госпіталізації та не мають ознак тяжко-
го гострого респіраторного синдрому 
та/або інших гострих респіраторних 
вірусних інфекцій (ГРВІ);

• є соціальними працівниками;
• є працівниками Національної поліції 

України, Служби безпеки Президента 
України, Управління державної охорони 
та інші особи, які контактують із Пре-
зидентом України;

• є працівниками Національної гвардії 
України, Державної прикордонної служ-

би України; працівниками Державної 
служби України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту спожи-
вачів;

• є призовниками, військовослужбов-
цями;

• є працівниками закладів закритого 
типу;

• перетинають контрольні пункт в’їзду-
виїзду;

• мають бути протестовані у ході роз-
слідування спалаху захворюваності;
Якщо немає можливості провести екс-

прес-тестування з використанням швидких 
тестів на визначення антигену SARS-CoV-2, 
осіб із перших п’яти категорій у списку 
вище тестуватимуть із використанням ме-
тоду ПЛР.

Замість трьох днів – один
Лікар, який надає медичну допомогу в 

амбулаторних умовах, повинен інформувати 
центр контролю та профілактики захворю-
вань МОЗ за адміністративно-територіаль-
ною належністю про результат лікування 
та/або припинення самоізоляції осіб, які 
підлягали визначенню підтвердженого ви-
падку COVID-19, не пізніше ніж через 1 день 
від дати, коли він стане відомим. Раніше у 
лікарів на це було три дні.

Контактні вакциновані особи не 
самоізолюються

Моніторинг та спостереження за кон-
тактними особами встановлюється на 
період 14 днів від останнього контакту із 
підтвердженим або ймовірним випадком, 
незалежно від того, чи була контактна особа 
вакцинована проти COVID, чи ні.

Контактні особи, які отримали повний 
курс вакцинації, а також ті, хто перехворів 
на COVID-19 протягом останніх 6 місяців 
(з документальним підтвердженням), за 
відсутності симптомів не мають самоізо-
люватися. Якщо ж симптоми COVID-19 
з’являються, особа має пройти обстеження 
на визначення антигену SARS-CoV-2 з ви-
користанням швидких тестів та/або тесту на 
визначення антигену SARS-CoV-2 методом 
ІФА (а в разі неможливості – методом ПЛР) 
та самоізолюватися до отримання резуль-
тату обстеження. Якщо він позитивний, 
щодо особи вживаються всі заходи як до 
такої, яка має COVID-19.

Контактні особи, незалежно від того є 
в них симптоми чи немає, мають пройти 
тестування на 5-7-й день після контакту та 
перебувати на самоізоляції. Припинити 
самоізоляцію можна у разі отримання не-
гативного результату тесту.

Житомирські автогерої:  
головні порушники ПДР за тиждень

Марія Кравчук

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

Журналісти «20 хвилин» зі-
брали з соцмережі Facebook 
найбільш кричущі випадки по-
рушень правил житомирськими 
водіями. Місто має знати своїх 
«героїв».

• Любитель футболу
Водій електроавтомобіля ви-

рішив, що поле для гри у футбол 
чудово підійде для паркінгу влас-
ного авто.

У коментарях водії почали 
жартувати, порівнявши авто із 
газонокосилкою та помітивши, 
що авто на електриці; допуска-
ють можливість того, що водій 
просто не доїхав до пункту при-
значення.

«Це синій м’яч. Можна його 
футболити. Вашому сину де по-

бігати?» – запитує Dima Shemet.
«Газонокосилка», – порівнює 

Marina Marish.
«Я в детстве был в такой ситу-

ации, мы с пацанами просто начали 
играть в футбол, мяч несколько раз 
ударялся об машину. Потом вышел 
хозяин, начал кричать, вышел отец 
одного из нас и заступился за нас», 
– згадує Sergio Limusini.

«Порежьте колеса, больше ста-

вить не будет», – пропонує ради-
кальний вихід із ситуації Руслан 
Грицанчук.

«Екологічна машина на еколо-
гічній стоянці», – прокоментував 
Polishchuk Oleh.

«Это ж электричка. Может, 
не доехал», – написав Сергей Сер-
геевич.

«Ну це вже така наглість», – на-
голосила Викуся Давидчук.

• Поціновувач клумб
«Лось житомирський, рідкісний 

вид, який ніколи не вимре», – надав 
класифікацію водію авто автор 
фото.

Горе-водій припаркувався про-
сто на клумбі з квітами, схоже, 
раніше це були конвалії.

«Пусть ещё вперёд подаст, 
чтобы поддон пробил, тогда на 
клумбу точно заезжать не бу-
дет», – порадив Дмитрий Гу-
менюк.

«Я, звичайно, виправдовую бага-
тьох водіїв, але це реально капець», 
– написав Антон Юрчик.

• Троє порушників на 
одному фото

Два чорні автомобілі на фото 
ліворуч припаркувались прямо 
на тротуарі, на фото погано ви-
дно, проте знаючи ту дорогу та 
вузький тротуар, можна зробити 
висновок, що відстані двох метрів 
вони не дотримались. А чудовий 
«бусик» на передньому плані, при-
паркувавшись на пішоходному 
переході, перекрив видимість ін-
шим учасникам дорожнього руху.

«Как же их много по городу... 
Я так понимаю, они проходят 
обучение в каком-то спецучереж-
дении», – припускає Svet Lana.

«Тротуары для кого?! Бус 
тоже…» – прокоментував Андрей 
Валериевич Лукашенко.

«Не дай Боже людина фуру ку-
пить», – жартує з водія «бусика» 
Bazil Boiko.

«Тротуар – это святое место 
для пешехода, но не для водителя», 
– наголосив Петр Яцковский.

• Заїхав перекусити
Водій «фольксвагена», оче-

видно, заїхав перекусити або ви-
рішив, що у цієї «шаурмешної» 
обслуговування, як у «Макдрай-
ві», оскільки під’їхав максималь-
но близько до віконця видачі. 
Своїм вчинком водій-порушник 
не тільки створив перешкоду 
для пішоходів, а також обмежив 
видимість для водіїв, яким необ-
хідно буде виїхати із прилеглої 
території.

«Шаурма – святое», – зробив 
висновок Сергей Марчук.

«Нормально все. Чего вы возму-
щаетесь. Вот не могу понять, вы 
все святые. Идеальные. Кто из вас 
может сказать, что он идеал?» – 
став на захист любителя шаурми 
Алекс Бондар.

«Рулетку несіть – швидко», – 
хоче виміряти два метри Orest 
West.

Будемо мати надію, що 
всім «героям» сьогодніш-
ньої рубрики прийдуть 
«листи щастя» у вигляді 
штрафів за неправильно 
припарковані автомобілі 
та порушення правил до-
рожнього руху. А інших 
водіїв це змотивує навіть 
не думати про можливість 
порушити ПДР.
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Кому цуценят?
«Дорог і  місцеві  жителі 

Мар'янівки. Саєнка! Викинули біля 
2-ї школи 2-х цуценят. Волонтери не 
заберуть, бо нема куди і нема за що 
оплатити їхнє проживання. Якщо 
хтось зжалиться, забере тимчасово 
хоча б – забезпечимо кормом і зна-
йдемо дім», – просять у дописі. 

Додаткові подробиці за теле-
фоном: 0674103220. 

Троє кошенят  
шукають родину!

«В районі вулиці Князів Ост-
розьких (провулок Капітульний) 
хтось викинув ось таких котиків. 
Прошу допомоги прилаштувати 
їх», – пишуть у дописі.

За додатковою інформацією 
звертайтеся до Оля Луцко у фей-
сбуці. 

Заберіть терміново!
«Собачку погрожують вивезти 

або вбити. З̀явилася у дворі житло-
вого комплексу кілька місяців тому, 
собачці менше року. За цей час її 
вже кілька разів збивав автомобіль. 
Дівчинка, стерилізована, є укол 
від сказу. Дуже грайлива і дружна. 
Привеземо куди завгодно за власний 
кошт», – зазначають в оголошенні. 

Деталі за телефоном: 0677148969. 

Собака в село
«Можливо, комусь потрібна 

собака в село, так сталось, що 
хазяїн помер, і, на жаль, не ви-
ходить щодня їздити годувати, а 
в селі у всіх собаки вже  є. Собаці 
три роки, на ланцюгу. Перебуває 
в селі Перлявка. Зможемо доста-
вити, куди потрібно», – вказують 
у дописі. 

Телефонуйте: 0972886344. 

Спокійний котик  
у добрі руки 

«Житомир. Хлопчик віком 5 
місяців. Лоток знає. До їжі непере-
бірливий. Вулиці боїться. За харак-
тером спокійний», – інформують 
про тваринку. 

Деталі за номером: 0968061561, 
Аня. 

Добрі руки 

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

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

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

Речі, які житомиряни пропонують 
обміняти в інтернеті

Марія Кравчук

Часто житомиряни не поспі-
шають позбутися речей, якими 
не користуються. Вигідніше ж 
продати або обміняти непо-
трібну реч, з іншого боку – для 
когось ця річ може виявитися 
корисною.

Цього тижня журналісти газети «20 
хвилин» переглянули один із найпопу-
лярніших українських сайтів з публікації 
безкоштовних оголошень для того, аби зі-
брати найцікавіші речі, які пропонують 
обміняти житомиряни.

Переглянувши велику кількість оголо-
шень, можна дійти висновку, що житомиря-
ни частіше обмінюють техніку або диски з 
комп’ютерними іграми, також часто зустрі-
чається обмін на одяг, взуття, косметику і 
частіше всього на їжу.

Навушники за м’яч
Автор оголошення Антон готовий об-

міняти свої безпровідні навушники Apple 
airpods 2 на баскетбольний м’яч, кросівки 
42 розміру або чоловічий спортивний одяг.

Якщо переглядати покупку нових на-
вушників Apple airpods 2, то їхня ціна – 2 
750 грн. А ціна за баскетбольний м’яч ко-
ливається від 160 до 2 700 грн.

Солодкий обмін
У цьому оголошенні автор пропонує 

обміняти супутникову антену на торт 
«Київський». Одразу видно, що антена 
була у використанні, проте стан задо-
вільний, за таку і торт «Празький» можна 
просити.

Майже даром
«Віддам електричний чайник за кавун 

і диню», – написав автор оголошення Вла-
дислав.

Схоже, Владислав не ознайомлений з 
цінами на кавуни, які зараз продають за 

безцінь. Ба більше, на Херсонщині ферме-
ри масово знищують свій врожай, який не 
змогли продати.

Цікава невизначеність
Автор оголошення Даниїл наче й 

хоче обміняти навушники, проте ще 
не визначився точно, що йому потрібно 
натомість.

В оголошенні зазначається, що навуш-
ники повністю нові, в комплекті до них 
є коробка, чек та гарантія. А обміняє їх 
Даниїл на «що-небудь цікаве». Опудало 
лисиці підійде під опис «що-небудь ці-
каве»? Чи, можливо, збірник детективів 
Агати Крісті?
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Житомирські міські легенди та перекази 
про містичне. Частина дванадцята Iсторія про «сральник» та 

«висранку». Продовження

Руслан Мороз,  
Ігор Гарбуза 

Закінчення. Початок у № 33

Початок водопроводу у 
Житомирі

Після того, як затихло питання 
щодо будівництва водопроводу 
та каналізації у 1865 році, це по-
вторювалося ще багато разів. Тим 
часом ситуація загострювалася 
– місто зростало і потребувало но-
вих рішень. Нарешті наприкінці 
квітня 1894 року міська управа 
схвалила проєкт київського техніч-
ного бюро «Сотрудник». Саме дату 
27-28 квітня 1894 року і вважають 
реальною датою початку історії 
водопроводу Житомира. 

Проєкт передбачав будівни-
цтво водопровідних мереж, насо-
сної станції з фільтрами на лівому 
березі Тетерева, вище місця впа-
діння Кам’янки, та водонапірну 
вежу. Ним же планувалось ви-
користовувати надлишки пару 
котлів насосної станції для при-
ведення в дію невеликої динамо-
машини, що мала постачати елек-
троенергію власне водопровідній 
станції, а також у житлові будинки 
водопровідників та забезпечувати 
освітлення водонапірної вежі.

На початку лютого 1898 року 
вже здійснювалася проба водо-
провідних кранів і газета «Волынь» 
констатувала: «Тиск води спосте-
рігався достатньо сильним, 
вода била фонтаном, але була 
дуже брудною», бо ще не працю-
вали очисні фільтри.

У 1898 році водопровід почав 
працювати, постачаючи воду на 
спеціальні приймальні пункти, 
так звані будки. Вони були у місті 
навіть після Другої світової війни. 
Ці будки ще дуже довго діяли, і їх 
пам’ятають старожили. 

У 1899 році відро води кошту-
вало споживачеві 25 копійок, і це 
доволі недешево, якщо вважати, 
що середня заробітна плата зви-
чайного робітника коливалась в 
межах від 2 до 15 рублів на місяць. 
Найзаможніші житомиряни мали 
можливість провести водопровід 
додому, хоча це коштувало досить 
дорого.

27 грудня 1898 року було при-
йнято в експлуатацію водонапірну 
вежу на Пушкінській вулиці. Висо-
та цієї споруди, побудованої міс-
цевими зодчими Арнольдом Єн-
шем та Мечиславом Лібровичем, 
склала понад 31 метр. У верхній 
частині вежі, підсиленій чотирма 
кутовими потужними і шістьма 
проміжними контрфорсами, на 
висоті 20 метрів було встановлено 
два металічних накопичувальних 
баки, кожний ємкістю по 100 ку-
бометрів води.

Відомо, що у 20-і роки двадця-
того століття у Житомирі вода в 
основному подавалася до будок. 
З чотирьох тисяч будинків до во-
допроводу було підключено 325. 
Каналізаційної системи не було. 
Німецько-фашистська окупація 
Житомира (1941-1943) знищила 
житомирський водоканал. Довело-
ся заново споруджувати інженерні 
комунікації для подачі води.

Будівництво туалетів у 
післявоєнних будинках

У 40-50-і роки внутрішні ту-
алети зі змивом почали робили 
у малоповерхових будинках-
«сталінках». Звідси випливає, 
що понад сімдесят років тому у 
Житомирі з'явилася каналізаційна 
система, яка приємно доповнила 
водопровідну систему. На початку 
60-х років у Житомирі вже було 
11 кілометрів каналізаційної сис-
теми і 105-кілометрова система 
водопроводу. Неважко зробити 
висновок, що більшість житоми-
рян справляли нужду в туалетах 
у внутрішніх дворах. Такі туалети 
збереглися по вулиці Михайлів-
ській і Бердичівській. Їх будували 
дерев'яними, потім – цегляними. 
У 70-і роки потужність каналіза-
ції зросла до 38 тисяч кубометрів 
прийому стоків на добу, і значно 
збільшилася протяжність каналі-
заційної системи. 

У Житомирі 70-80-і роки ХХ 
століття стали епохою розквіту 
каналізаційної системи. На змі-
ну дворовим туалетам прийшли 
теплі туалети в квартирах і уста-
новах. Це надзвичайно тішило 
житомирян. Було справжнім 
щастям отримати безкоштовно 
довгоочікувану квартиру, та ще з 
такими зручностями. Тут прига-
дується одна історія, яка говорить, 
як тоді швидко змінювався побут 
в кращий бік і наскільки часом 
це дивувало людей. Одна жито-
мирянка отримала безкоштовно 
двокімнатну квартиру. До неї при-
їхала погостювати родичка з села. 
Посиділи, поговорили, добряче 
поїли натурального сільського 
продукту. Настав вечір. Родичка 
запитує житомирянку: «А куди 
сходити по нужді?». Житомирянка 
відкриває туалет, вмикає світло і 
пояснює: «Ось це (показує на уні-
таз) сюди полегшуються, а ось це 
чавунний бачок. Смикнеш за лан-
цюжок, і все змиється». Родичка 
сплеснула руками, і скрикнула: 
«Як же це так, срачнік та в хаті!». 

Нові школи, які зводили у 
Житомирі у 70-80-і роки, були об-
ладнані внутрішніми туалетами. 
Хоча і сьогодні в районних містах 
і селах є школи, де діти бігають в 
туалет надвір.

Як було з громадськими туале-
тами? Ще не знайшовся краєз-
навець або історик, який би міг 

сказати, що в такому-то році 
у Житомирі було відкрито 
перший громадський туалет. 
Логіка речей говорить про те, що 
вони повинні були з'явитися ще 
у кінці ХІХ або на початку ХХ 
століть. Судіть самі. У місті був 
Житній і Сінний ринки, біля 
Хрестовоздвиженської церкви був 
ринок (тепер тут сквер). На Мальо-
ванці проводилися ярмарки. Там 
навіть вперше у Житомирі про-
вели футбольний матч. Поштова, 
залізнична станції, купальні на 
річці Тетерів. У всіх цих громад-
ських місцях повинні були бути 
громадські туалети. Але тоді про 
це журналісти нічого не писали. 
Імовірніше, вони були типовими 
на кілька місць з вигрібними яма-
ми, звідки асенізаційні бочки, за-
пряжені кіньми, вивозили вміст. 
Такий тип суспільного туалету 
зберігся до наших днів, і ми мо-
жемо побачити їх на автостанції 
у Малині, Коростишеві. Залиша-
ється історичною таємницею, 
коли у Житомирі їх почали від-
кривати. Історики з педагогічного 
університету зобов'язані дати чітку 
відповідь.

Iсторія каналізації у 
Житомирі

На сайті КП «Житомирво-
доканал» ми можемо дізнатися 
про деякі подробиці будівництва 
каналізації у Житомирі. Здійснен-
ня проєкту розширення і рекон-
струкції водопроводу Житомира 
почалося фактично з 1978 року, 
тобто від часу видання розпо-
рядження Ради Міністрів щодо 
проєктування і до початку робіт 
минуло вісім років.

У 1976-78 рр. було прокладено і 
введено в дію 8 км водопровідних 
мереж, побудовано насосну стан-
цію третього підйому у Східному 
мікрорайоні з двома резервуара-
ми ємкістю 2 тисячі кубометрів, 
побудовано більше 18 кілометрів 
каналізаційних мереж, введено в 
дію головну насосну станцію та 
станцію перекачування стоків. У 
1978 році почалося будівництво 
каналізаційної насосної станції 
на Крошні, введено в дію 2,9 км 
водопровідних мереж.

У 1979 році управління во-
допровідно-каналізаційного 
господарства очолив Валерій 

Шляховий. Тоді ж розпочалося 
будівництво самоплинного ко-
лектора каналізації вздовж бере-
га річки Кам’янки. На його трасі 
вперше було здійснено будівни-
цтво технологічного 400-метро-
вого тунелю в гранітній скелі в 
районі пивзаводу. Протягом 1979 
року продовжувались роботи на 
каналізаційному колекторі Пів-
нічно-Західного району (вздовж 
р. Кам’янки).

Великий обсяг робіт був вико-
наний у 1980-83 роках. Продовжу-
валось спорудження напірного ка-
налізаційного колектора від КНС 
№ 2, ряду каналізаційно-насосних 
станцій, об’єктів водозабору та во-
допровідної станції, було введено 
в дію 5,3 км мереж. У цей період 
(1981-1983) управління очолював 
Олександр Мілевич.

У 1983 році фактична подача 
води склала 76,2 тисячі кубоме-
трів, а потужність каналізації – 44 
тисячі кубометрів стоків на добу. 
Загальна довжина колекторів і ме-
реж склала понад 140 км. У цей 
період особливо гостро постала 
проблема роботи каналізаційного 
господарства.

У 1987 році почалися про-
єктні роботи зі спорудження 
унікального для міста об’єкта – 
каналізаційного колектора гли-
бокого залягання від КНС-3 біля 
Чуднівського мосту до головної 
насосної станції на вулиці Івана 
Гонти. Фактично це мав бути не 
колектор, а тунель шириною 1,5 
і висотою до 2 метрів. Частина 
такого колектора (щоправда, не-
глибокого залягання) була побу-
дована у кінці 1970-х – на початку 
1980-х років вздовж берега річки 
Кам’янки. Колектор прийняв на 
себе стоки Північно-Західного 
району міста. Він і мав бути під-
ключений до наступної дільниці 
цієї самоплинної споруди – туне-
лю глибокого залягання.

Будівництво тунелю розпо-
чалося у 1988 році зі Смолянки, де 
було споруджено виробничу базу 
«Тунель-буду» і головний техноло-
гічний ствол. Цим стволом про-
хідники опустили в шахту забій-
не обладнання, прохідницький 
щит, електровоз, що доставляв до 
ствола відпрацьовану породу. Че-
рез нього подавалися до тунелю 
стиснуте повітря, електроенергія, 
а також відкачувалася ґрунтова 
вода. Звичайно, великі економічні 
труднощі не дали змоги здійсни-
ти багато з того, що планувалося. 

У 1991 році 96,1% комуналь-
них квартир городян були об-
ладнані водопроводом, 94,9% 
– каналізацією, 91,3% мали ду-
шові і ванні кімнати. Менший 
відсоток поки що у власників 
індивідуального житлового 
фонду: тут обладнано водо-
проводом лише 24 відсотка 
квартир, а каналізацією – 7,3%.

Закладка насосної станції на полях зрошення  
київської каналізації. Аналогічний вигляд  

мало будівництво першої каналізації у Житомирі.
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Знамениті сині будиночки на вулицях Житомира.

Перші громадські туалети у 
Житомирі

Перші упорядковані гро-
мадські туалети були зведені у 
Житомирі перед зустріччю олім-
пійського вогню у 1980 році. Тоді 
через наше місто проліг марш-
рут олімпійського вогню, який 
несли спортсмени у спеціально 
влаштованих факелах. Центр міста 
упорядкували і змінили. Однією 
з визначних пам'яток став громад-
ський туалет по вулиці Перемоги 
14, за Свято-Преображенським 
собором у сквері. Він незвичайний 
для нашого міста тим, що спору-
джений під землею. За бажання з 
нього можна зробити туристичну 
фішку. Облицювання та конструк-
ція туалету не змінилася. У 90-і 
роки, коли звалилося все, що мо-
гло тільки впасти, закрився і цей 
туалет. Однак у двадцять першому 
столітті його змогли реанімувати. 
Співробітниці туалету біля входу 
садили чорнобривці і народ охоче 
туди бігав. Настала ера пандемії. 
Через це зараз туалет досі не від-
крився, а потреби людям ніхто не 
відміняв. Якщо підійти до кущика 
у сквері, там, де лавки стоять, то 
такий сморід йде. Втім, кажуть, 
що у пізні вечори, коли темніє, 
то невиховані молоді люди на ви-
сячому мосту в парку Гагаріна теж 
нужду справляють. Жах!

Отже, ми з вами підійшли до 
нашого теперішнього часу. Почне-
мо з давніх туалетних споруд, що 
дожили до наших днів, і скажемо 
про сучасні. По вулиці Бердичів-
ській, Київській, Старовільській та 
інших ще можна зустріти туалети 
у дворах будинків. Вони спорудже-
ні або з цегли і оштукатурені, або 
з дерев'яних дошок. Будинки, що 
стоять уздовж річки Кам'янки, 
мають туалети часом не у дворі, а 
ближче до річки. Тут є оригіналь-
ний приватний туалет, зведений 
з автопокришок. Від радянського 
часу з громадських туалетів ро-
бочими залишилися підземний 
у сквері по вулиці Перемоги, а 
також у міському парку культури 
і відпочинку.

Ще перед Майданом 
кілько особливо актив-
них молодиків нашого 
міста вирішили провести 
акцію «Хочу пісяти», яку 
було направлено чи то 
на побудову громад-
ських туалетів у нашому 
місті, чи то просто було 
замовною акцією проти 
тодішнього мера. Одразу 
після Революції Гідності 
активісти отримали по 
посаді або стали депу-
татами і геть забули про 
те, за що боролися.

Впродовж останнього десяти-
річчя стаціонарних громадських 
туалетів ніхто не зводив. Замість 
них є кабінки-туалети. Від них та-
кож дуже смердить, і часто двері 
нормально не зачиняються. 

З недавніх часів з'явилися 
більш зручні і акуратні туалети. 

Вони мають вигляд невеликих ку-
бічних споруд чорного кольору і 
пристосовані для людей з інвалід-
ністю. У місті поки налічується 
4 такі туалети. Потреба в пере-
носних туалетах і стаціонарних є. 
Взяти хоча б, наприклад, Соборну 
площу. Там, де є недіючий фонтан 
і юні житомиряни люблять дотем-
на на велосипедах і скейтбордах 
кататися, трюки кумедні показа-
ти один одному. А як закортить, 
то в темний час доби біжать під 
пухнасті лапи блакитних ялин 
полегшитися. Часом ввечері йдеш 
втомлений додому, а під ялиною 
тліє вогник сигарети і хтось ро-
бить свою справу. У теплі ночі тут 
бездомні відпочивають і під цими 
ж ялинами те ж саме роблять. Іно-
ді від цих блакитних ялин таке 
амбре пре, що з ніг збиває.

Але у нашій прекрасній су-
часній дійсності буває й гірше. 
Іноді повертається справжнє 
середньовіччя. У 1270 році у чу-
довому Парижі намагалися зако-
нодавчо заборонити вихлюпувати 
вміст нічних горщиків з вікон, 
але безуспішно. Тоді парижан 
зобов'язали перед цим кричати: 
«Стережись!». Саме цей факт по-
родив моду на капелюхи з довги-
ми полями, щоб вони захищали 
людей від потрапляння на них 
вмісту горщика. 

Отже, ще одна історія. З 
етичних міркувань ми не будемо 
називати точну адресу події. Ви-

падок цей стався в гуртожитку 
десь на початку ХХІ століття. Як 
відомо, в гуртожитку на кожному 
поверсі загальні туалети в кінці 
коридору. Тут живе юна зміна, яка 
продовжить наші славні справи 
з будівництва капіталізму. Вран-
ці, як це і водиться, ходять вони 
в кінець коридору в туалет. Але 
був один такий молодий чоловік, 
який вщент лінувався ходити чи 
то вирішив у середньовіччя по-
вернутися і став користуватися 
нічною вазою у вигляді невеликого 
тазика. Потім виливав вміст у туа-
лет. Але з часом він пристосувався 
все з тазику через вікно вилива-
ти. Одного ранку цей телепень 
прокинувся, солодко потягнувся 
в ліжку, приємно полегшився в 
тазик і безсовісно вилив вміст у 
вікно. За кілька секунд почув та-
кий добірний мат, що аж присів 
від страху. Він боязко визирнув у 
вікно: що ж там таке трапилося? 
Внизу стояв двірник міцної ста-
тури і добірно лаявся. Потім він 
перейшов до штурму гуртожитку. 
Двері пішли ходором, перелякана 
чергова хотіла викликати поліцію. 
Але, зрозумівши, що сталося, за-
барикадувала вхід і викликала 
підмогу з персоналу. Спільними 
зусиллями педагогів, співробіт-
ників гуртожитку і добрих слів 
вдалося погасити гнів двірника. 
Кажуть, що з цим йолопом була 
проведена виховна бесіда. Але чи 
зрозумів він щось? 

Навіть на сьогодні багато 
приватних будинків не 
мають каналізації

Більшість старих будинків, 
які було побудовано ще напри-
кінці ХІХ – початку ХХ століть 
у Житомирі, не мають взагалі 
каналізації. Навіть біля цен-
тральної частини міста мешканці 
дво- і триповерхових будинків 
виходять надвір у колективні 
туалети. Саме такий стан речей 

донедавна був і в старих будинках 
по вулицях Корольова, Князів 
Острозьких, Шевченка. Можна 
побачити, що по вулиці Хлібній 
у багатьох будинках добудовано 
приміщення з туалетом та ван-
ною кімнатою. Це часто єдиний 
спосіб вирішити цю проблему 
у приватному секторі. У дво- і 
триповерхових будинках дово-
диться перероблювати частину 
житлової кімнати під ці потребі 
або відгороджувати частину за-
гального коридору.

На прикладі одного зі старих будинків можемо побачити,  
що ванну та туалет на другому поверсі було прибудовано 

значно пізніше. Майже недавно.

Цікавинки про туалети – житомирські і не тільки
• У Києві працює унікальний музей історії туалету. Уперше музей 
відчинив двері для своїх відвідувачів у вересні 2007 року. 
Власне, одне тільки створення музею, присвяченого настільки 
делікатній темі, уже може бути сприйнятим як така собі витівка. 
Втім, варто зазначити, що музеї, присвячені туалетній тематиці, 
насправді уже давно існують у Великобританії, Індії, Сінгапурі, 
Південній Кореї, США, Германії, Австрії, Японії.

• За нормою Держбуду СРСР 1972 року на 1000 осіб населення 
мав припадати один доступний туалет (міський або в точці 
громадського харчування). За нормою ЄС один такий туалет 
має припадати на 309 чоловік.

• У 2008 році Світовий банк вирішив надати Міністерству освіти 
і науки України кредит у розмірі 86,587 мільйона доларів на 
потреби розвитку загальної середньої освіти. Але перш ніж 
виділити кошти, запропонував вивчити ситуацію ретельніше, 
щоб мати повне уявлення про стан освіти у нашій країні. 
Як об'єкти досліджень обрали шість областей: Херсонську, 
Житомирську, Закарпатську, Львівську, Рівненську та Черні-
гівську. Школи-претенденти на участь у проєкті «Рівний доступ 
до якісної освіти» повинні були відповісти на 300 питань. 
Те, що показало опитування у 187 школах пілотних районів 
України, вразило навіть бувалих. Не будемо переповідати, 
який середній вік шкіл, як на той час вони були забезпечені 
підручниками, оснащені комп'ютерами, у скількох школах 
практикували навчання учнів різних класів в одній кімнаті в 
один і той же час. Скажімо про те, що зазвичай не афішують: 
про санітарно-побутові умови. Більшість шкіл (92,5%) мали 
туалети у дворі. Туалети з проточною водою і каналіза-
цією – всього у 29% шкіл.

• У Житомирі у 2011 році намагалися створили мапу туалетів. 
Перейнявшись проблемами сфери громадських туалетів, 
організатори кампанії «Шукаємо туалети» створили мапу 
туалетів м. Житомира. Але вся ці кампанія нічим, окрім піару, 
не закінчилася.

• Довгий час деякі громадські туалети у місті Житомирі слугували 
не тільки за основним призначенням, а й виконували роль 
дошок знайомств, де можна було познайомитися з будь-ким 
незалежно від гендеру та сексуальних побажань. 

• На сайті електронних петицій Житомирської міської ради було 
створено петицію № 903 від 28 липня 2018 року «Створення 
КП «Житомир Туалет», яка зібрала необхідну кількість підписів. 
Відповідь на електронну петицію була позитивною.
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У Польщі вшанували святого,  
який здобув духовну освіту у Житомирі

Андрій Козаченко

У польському місті 
Горлиці 6 вересня від-
булися святкові урочис-
тості з нагоди пам’яті 
священномученика 
Максима Горлицького, 
який входить до собору 
житомирських святих. 

Про це повідомляє інфор-
маційно-просвітницький відділ 
УПЦ з посиланням на пресслужбу 
Житомирської єпархії.

Участь в урочистостях на за-
прошення архієпископа Пере-
мишльського і Горлицького Паїсія 
взяв і митрополит Житомирський 
і Новоград-Волинський Никодим, 
який у співслужінні архієреїв та 
духовенства Польської православ-
ної церкви звершив Божественну 
літургію у кафедральному соборі 
Святої Трійці у Горлиці.

Наприкінці богослужіння ми-
трополит Никодим сказав слово 
проповіді, в якому зазначив, що 
священномученик Максим Гор-
лицький (Сандович) є близьким 
для православної Житомирщини, 
адже навчався у Волинській духо-
вній семінарії у Житомирі та був 
тут рукоположений.

Також митрополит Никодим 
передав у дарунок архієпископу 
Паїсію ікону із часткою мощей не-
щодавно канонізованого святителя 
Євменія Житомирського.

Зі свого боку від архієписко-
па Паїсія митрополит Никодим 
отримав образ священномученика 
Максима Горлицького із часткою 
його мощей та був нагороджений 
єпархіальною медаллю цього свя-
того.

Максим Сандович народився 
у 1886 році у селі Ждині у Кар-
патській Русі, Австро-Угорщина 
(нині Польща).

Духовний пошук починав у 
римо-католицькому базиліансько-
му монастирі. Але атмосфера, яка 
там панувала, виявилася чужою 
для молодої людини, і він розча-
рувався в побаченому у монастирі 
духовному житті. Продовжуючи 
духовні пошуки, у 1904 році зали-
шив монастир і став послушником 
у православній Почаївській лаврі. 
Під час одного зі своїх пастир-
ських відвідин єпископ Житомир-
ський Антоній (Храповицький) 
звернув увагу на молодого і зді-
бного послушника. В нагороду за 
зразкову поведінку він направив 
його для подальшого навчання 
до Волинської духовної семінарії 
у Житомирі.

Закінчивши житомирську се-
мінарію, Максим Сандович одру-

жився і прийняв священний сан у 
1911 році. Владика Антоній пропо-
нував йому залишитися у Києві, 
але отець Максим відмовився і 
відправився на батьківщину – у 
край лемків, серед яких зростав і 
поширювався рух за повернення 
з унії в православ'я. Він присвячує 
себе тяжкій місіонерській роботі 
серед близького йому народу.

Почав пастирське служіння 
у селі Граб недалеко від рідного 
села. Тут він відслужив православ-
ну Божественну літургію вперше 
після насадження в Карпатській 
Русі унії у 1646 році. Під час поїзд-
ки до рідних був заарештований і 
засуджений до великого штрафу 
і восьмиденного ув'язнення. Не-
зважаючи на це, продовжував 

служити в сусідніх селах, що 
спричинило за собою нові санкції 
щодо нього і інших православних, 
які йому допомагали.

У березні 1912 був поміщений 
у в'язницю у Львові. Два роки три-
вав суд, який звинувачував його 
у православному віросповіданні, 
використанні богослужбових книг 
церковнослов'янською мовою і у 
співпраці з Росією – противницею 
Австро-Угорщини. На всі звину-
вачення святий відповідав: «Моя 
єдина політика – святе євангеліє». 

Незважаючи на численні лже-
свідчення, ізоляцію і всілякі муки, 
у червні 1914 року святий був ви-
правданий разом із сподвижни-
ками і зовсім хворим повернувся 
у своє село.

У серпні того ж року, з по-
чатком Першої світової війни, 
австро-угорська влада знову за-
арештувала отця Максима, на цей 
раз разом із вагітною дружиною, з 
батьком і декількома православ-
ними односельцями. Їх посадили 
в тюрму у Горлицях. 

6 вересня 1914 року суддя без 
розгляду оголосив отцю Максиму 
смертний вирок. Його вивели з 
камери і розстріляли у дворі 
в'язниці на очах у всіх заарешто-
ваних православних. Падаючи на 
землю, святий мученик христо-
вий вигукнув: «Хай живе святе 
православ'я!». Тоді один з катів 
в люті кинувся на нього і вдарив 
святого кинжалом.

У 1922 році останки святого пе-
ренесли в його рідне село, де він 
був похований поруч із церквою. 
З тих пір до його могили стали 
стікатися багато паломників.

Шанування священномучени-
ка Максима поширилося серед 
карпаторуських православних і 
підтримувалося навіть після їх-
ньої депортації до концтабору 
Талергоф, бо святий Максим став 
символом їхньої національної та 
релігійної приналежності.

У 1994 році священномуче-
ник Максим Сандович був за-
рахований до лику святих Поль-
ською православною церквою, а 
у 1996 році внесений до місяцес-
лова Руської зарубіжної церкви. 
Рішенням Синоду Української 
православної церкви ім'я свя-
щенномученика Максима вне-
сено до складу собору галицьких 
святих, собору карпаторуських 
святих, собору волинських свя-
тих і собору житомирських 
святих.

24 грудня 2015 року рішенням 
Священного Синоду Руської пра-
вославної церкви ім'я священно-
мученика Максима Горлицького 
(Сандовича) включено в календар 
Руської православної церкви з 
визначенням святкування його 
пам'яті 24 серпня / 6 вересня.



19 Середа, 15 вересня 2021WWW.ZT.20MINUT.UA Повідомлення
______________________________________
Дата офіційного опублікування в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними 
засобами ведення Єдиного реєстру з 
оцінки впливу на довкілля, не зазначається 
суб’єктом господарювання)
__________2021677995___________
(реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планової діяльності)

Оголошення
про початок громадського 

обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, вказаної у пункті 1 
цього оголошення, з метою виявлення, зби-
рання та врахування зауважень і пропозицій 
громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Будівництво інженерних та транспортних 

мереж індустріального парку в м. Житомирі. 
Будівництво під’їзної дороги.  Будівництво 
інженерних мереж з метою обслуговування 
земельної ділянки, яка пропонується для 
створення індустріального парку, загальною 
площею– 22,1 гектарів. Довжина водопровід-
них мереж –3800 м.п. Довжина каналізаційних 
мереж – 3339 м.п. Кабельних ліній електро-
постачання –2174 м.п. Земельна ділянка, яка 
пропонується для створення індустріального 
парку розташована за адресою: Житомирська 
обл., м.Житомир, вул. Київське шосе. 
(загальні технічні характеристики, у тому числі пара-
метри планованої діяльності (потужність, довжина, 

площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження 
планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання 
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВ-

НИЦТВА ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, 
код ЄДРПОУ 36072499, 10014, м.Житомир, май-
дан ім.С.П.Корольова, 4/2, тел. (0412) 44-57-16

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

нина-підприємця, ідентифікаційний код, паспортні 
дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) 

громадянина-підприємця, місцезнаходження юри-
дичної особи або місце проживання громадянина-
підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний 

номер телефону).
3. Уповноважений орган, який забез-

печує проведення громадського обго-
ворення

Управління екології та природних ресурсів 
Житомирської обласної державної адміні-
страції, що розташоване за адресою: 10014, 
м.Житомир, вул.Театральна,  17/20, тел. (0412) 
47-25-36, e-mail: pryroda@eprdep.zht.gov.ua, 
контактна особа Семенюк М.М.
(найменування уповноваженого органу, адреса, теле-

фон та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про 

провадження планованої діяльності та 
орган, який розглядатиме результати 
оцінки впливу на довкілля 

Відповідно до законодавства рішенням про 
провадження даної планованої діяльності буде

дозвіл на виконання будівельних 
робіт, що видається Державною архітек-
турно-будівельною інспекцією України
(вид рішення про провадження планованої діяльнос-

ті, орган, уповноважений його видавати, норматив-
ний документ, що передбачає його видачу)   

5. Строки, тривалість та порядок гро-
мадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля, включаючи інфор-
мацію про час і місце усіх запланованих 
громадських слухань.

Тривалість громадського обговорення ста-
новить, 25  робочих днів (не менше 25, але не 
більше 35 робочих днів) з моменту офіційного 
опублікування цього оголошення (зазначаєть-
ся у заголовку оголошення) та надання гро-
мадськості доступу до звіту із оцінки впливу 
на довкілля та іншої додаткової інформації, 
визначеної суб’єктом господарювання, що 
передається для видачі висновку про оцінку 
впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського об-
говорення громадськість має право подавати 

будь-які зауваження або пропозиції, які, на її 
думку, стосуються планованої діяльності, без 
необхідності їх обґрунтування. Зауваження та 
пропозиції можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронному вигляді) та 
усно під час громадських слухань із внесенням 
до протоколу громадських слухань. Пропо-
зиції, надані після встановленого строку, не 
розглядаються.

Громадські слухання (перші)  
відбудуться

Дату, час, місце та адресу проведення гро-
мадських слухань не визначено; тимчасово, на 
період дії та в межах території карантину, 
встановленого Кабінетом Міністрів України 
з метою запобігання поширенню на території 
України коронавірусної хвороби (COVID-19), до 
повного його скасування та протягом 30 днів 
з дня скасування карантину, громадське об-
говорення планованої діяльності проводиться у 
формі надання письмових зауважень і пропози-
цій (у тому числі в електронному вигляді) згідно 
ст.17 п.21 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».

Зауваження та пропозиції можуть подава-
тися в письмовій формі (у тому числі в електро-
нному вигляді) на адресу Управління екології та 
природних ресурсів Житомирської обласної 
державної адміністрації: 10014 м. Житомир, 
вул. Театральна 17/20, тел./факс (0412)47-25-36, 
e-mail: pryroda@eprdep.zht.gov.ua. 

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення 
громадських слухань)

6. Державний орган, що забезпечує 
доступ до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля та іншої доступної інформації 
щодо планованої діяльності

Управління екології та природних ресурсів 
Житомирської обласної державної адміні-
страції, що розташоване за адресою: 10014, 
м.Житомир, вул.Театральна,  17/20, тел.(0412) 
47-25-36, e-mail: pryroda@eprdep.zht.gov.ua, 
контактна особа Семенюк М.М.
(зазначити найменування органу, адресу, номер теле-

фону та контактну особу)

7. Орган, до якого надаються заува-
ження чи пропозиції, та строки надання 
зауважень і пропозицій

Управління екології та природних ресурсів 
Житомирської обласної державної адміні-
страції, що розташоване за адресою: 10014, 
м.Житомир, вул.Театральна,  17/20, тел.(0412) 
47-25-36, e-mail: pryroda@eprdep.zht.gov.ua, 
контактна особа Семенюк М.М.

(зазначити найменування органу, поштову та 
електронну адресу, номер телефону та контактну 

особу)
Зауваження і пропозиції приймаються 

протягом усього строку громадського обгово-
рення, зазначеного у абзаці другому пункту 
5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо 
планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля плано-
ваної діяльності на 164 аркушах.
______________________________________________

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд 
громадськості)

______________________________________________
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосуєть-

ся планованої діяльності)
9. Місце (місця) розміщення звіту з 

оцінки впливу на довкілля та іншої додат-
кової інформації (відмінне від приміщення, 
вказаного у пункті 6 цього оголошення), а 
також час, з якого громадськість може озна-
йомитися з ними.

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУ-
ДІВНИЦТВА ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ: 10014, м.Житомир, майдан ім. С.П. 
Корольова, 4/2, з 21.09.2021 року, контактна 
особа Глазунов В’ячеслав Володимирович, 
тел. (0412) 44-57-16

ТОВ «Житомирська архітектурно-пла-
нувальна майстерня»: м. Житомир, вул. Ві-
трука, 42/7, 10014, з 15.09.2021 року, контак-
тна особа Росквасов Юрій Анатолійович,  
тел. 098 598 2902 

(назва підприємства, установи, організації, адреса, 
дата з якої громадськість може ознайомитися з до-

кументами, контактна особа).

Диліжанс «Київ-Житомир»  
бачив багатьох історичних особистостей 

Андрій Козаченко

Сьогодні ми від-
правимося в мандрівку 
красивою, зручною до-
рогою – міжнародною 
трасою Київ – Чоп, яка 
веде з Києва до Жито-
мира й далі – до держав-
ного кордону України.

Ця траса була відремонтована 
до Євро-2012 і пам’ятає тодішнього 
президента Януковича, який від-
кривав багаторівневу транспортну 
розв’язку біля Житомира та час-
тину цієї дороги на Рівненщині.

Цікаво, якою ж була ця доро-
га в минулі століття, адже це був 
стратегічний шлях здавна.

На старих фото ми можемо 
побачити український диліжанс 
– екіпаж, запряжений двома кін-
ними четвірками, що здійснює 
маршрут Київ – Житомир. Серед-
ня маршрутна швидкість дилі-
жансів становила 9-10 км/годину. 
Пасажири і пошта їхали вдень і 
вночі. Зупинки робилися тільки 
для їжі і зміни коней. Подорож з 
Києва до Житомира в ті роки була 

повна пригод та не така комфорт-
на, займала два дні з ночівлею. 
Пересувалися від села до села, як 
було зручно їхати на конях, ви-
бираючи дрібні броди.

Довідка: Поштово-диліжансне 
сполучення за маршрутом Київ 
– Житомир – Радзивілів (до 
кордону з Австро-Угорщиною) 
офіційно засноване у 1827 році. 
Шлях отримав назву ТРАКТ – від 
латинського tractus – волочіння, 
протяжність.

З диліжансом їхав листоно-
ша у форменому одязі і з сиг-
нальним латунним ріжком. На 
кожній поштовій станції він 
здавав адресовану кореспон-
денцію та забирав ту, яка по-
винна була рухатися далі по 
ходу диліжанса.

Проміжними зупинками 
від Києва до Житомира були 
села й містечка: Катеринівка, 
Гурівщина, Фасова, Ставище, 
Кочерів, Коростишів, Березина. 

Крім Житомира, менші диліжан-
си курсували з Києва також до 
Макарова та Брусилова, розта-
шованих ближче. 

За час існування дилі-
жансового сполучення цим 
трактом проїхало чимало 
історичних постатей. 1846 
року Тарас Шевченко їздив на 
Волинь за завданням археогра-
фічної комісії. Наступного року 
український письменник Панте-
леймон Куліш уперше їхав тут 
до Західної Європи. Бувала на 
цих станціях проїздом і його дру-
жина – українська письменниця 
Ганна Барвінок. Того ж самого 
1847 року на нових (як на тоді) 
станціях зупинялись угорський 
композитор і піаніст Ференц Ліст 
та французький письменник 
Оноре де Бальзак. На початку 
вересня 1855 року їхали з Києва 
до Немирова майбутня україн-
ська письменниця Марко Вовчок 
(Марія Вілінська) та її чоловік 
етнограф Опанас Маркович. 1867 
року на цих самих станціях зу-
пинявся й писав звідти листи 
додому майбутній український 
композитор Микола Лисенко, 
прямуючи по науку до Лейпціг-
ської консерваторії. Звідти по-
вертався до Києва 1869-го. Часто 
їздив цим трактом український 

письменник Михайло Стариць-
кий – вперше 1868 року, відко-
ли придбав маєток на Поділлі. 
Мандрував цим трактом також і 
український історик, письменник 
Микола Костомаров. А ще, з 1894 
року й не раз, – Леся Українка з 
братом Михайлом та їхня мати, 
письменниця Олена Пчілка.

Відколи на тракті Київ 
– Житомир пішов перший 
автомобіль-диліжанс, авто-
бусне сполучення впевнено 
витіснило кінні диліжанси 
вже у двадцяті роки. 

У передвоєнні роки на трасу 
вийшли більш комфортабельні 
автобуси марки ЗІС-16, розрахо-
вані на 27 пасажирських місць. 
Ця машина могла розвивати мак-
симальну швидкість 65 км/год., 
чого в дійсності не бувало, бо для 
автобусів на шосе дозволялося 
дотримуватися швидкості до 30 
км/год.

На зміну поштовим трактам 
прийшла залізниця: інші мож-
ливості, інші швидкості. Але 
пряма траса Київ – Житомир 
до сьогодні є стратегічною 
автомобільною артерією 
України. 

У статті використані  
матеріали газети «День»

Фото з мережі «Інтернет»
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про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю «Агро-трейд форм», код згідно з ЄД-
РПОУ: 41550062, інформує про намір провадити 
плановану діяльність та оцінку її впливу на 
довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господа-
рювання

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Агро-трейд форм», 12042, Житомирська обл., 
Житомирський р-н, с. Бабичівка, вул. Вишнева, 
10 (до прийняття Постанови Верховної Ради 
України від 17.07.2020 р. № 807-IX – Пулинський 
р-н), тел.: +38(097) 892-98-98, директор   Дідков-
ський Віктор Юрійович.

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

Планована діяльність, її характеристика. 
Планована діяльність полягає у розробці 

ділянки «Гута Юстинівка» в Житомирському 
районі Житомирської області з метою видо-
бування  пісків в якості будівельної сировини.

Відповідно до Спеціального дозволу на ко-
ристування надрами № 5163 від 12.04.2021р. на 
площі 4,1 га проводилось геологічне вивчення 
піску в якості будівельної сировини. Додатково 
була визначена територія під розширення меж 
площею 2 га. Загальна площа ділянки вивчення 
склала 6,1 га.

За результатами розвідки запаси піску оці-
нені за кат. А та С2 у кількості 320,4 тис. м3, у т.ч. 
по кат. А – 153,6 тис. м3, по кат. С2 – 166,8 тис. м3. 

Для здійснення планованої діяльності 
наявні земельні ділянки (кадастрові номери:  
1825483600:03:002:0095, 1825483600:03:002:0096) 
площею 4га. В цілому, необхідна площа зе-
мельних ділянок складає  6,1 га, тому перед-
бачається довідведення земельної ділянки та 
зміна цільового призначення згідно чинного 
законодавства України.

Технічна альтернатива 1.
Технологічна схема видобувних робіт 

передбачає розробку пісків одним уступом. 
Для сухих пісків приймається транспортна 
система розробки родовища із зовнішнім роз-
ташуванням відвалів розкривних порід, для 
обводнених пісків - система із застосуванням 
засобів гідромеханізації. Розробка сухого піску 
проводиться екскаватором типу JCB 220 або 
аналогічним. Розробка обводнених пісків про-
водиться земснарядом ЗГМД 400/20.

Технічна альтернатива 2.
Видобування обводнених пісків за допомо-

гою екскаватора типу драглайн. Даний вид при-
зводить до  значних втрат корисної копалини 
при видобуванні, що є економічно недоцільним.  
Тому така альтернатива не розглядається.

3. Місце провадження планованої ді-
яльності, територіальні альтернативи

Місце провадження планованої діяльності. 
Територіальна альтернатива 1:

Ділянка «Гута Юстинівка» знаходиться в 
Житомирському районі Житомирської області,  
на відстані 1,1 км на південний схід від с. Гута 
Юстинівка та в 25,0 км на північний захід  від 
м. Житомир. На даній території проводилось 
геологічне вивчення, за результатами якого 
підраховані запаси піску.

Територіальна альтернатива 2:
Так як на території ділянки«Гута Юстинів-

ка» проводилось геологічне вивчення піску в 
якості будівельної сировини та підраховані 
запаси, територіальна альтернатива 2 є недо-
цільною та не розглядається, 

4. Соціально-економічний вплив пла-
нованої діяльності

Найбільш важливим із соціально-еконо-
мічних факторів є можливість поповнення 
місцевого бюджету (в т.ч. сплати рентної плати 
за користування надрами) та забезпечення за-
йнятості місцевого населення. 

Планова діяльність є безпечною та відпо-
відає чинному природоохоронному законо-
давству.

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

Офіційних даних про розробку ділянки 
«Гута Юстинівка»  немає. Ділянка періодично 

та хаотично розроблялась місцевим населенням 
для задоволення власних потреб. В центральній 
частині ділянки знаходиться закинутий і за-
топлений водою кар’єр неправильної форми 
розміром 70×50 м. 

Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «Агро-трейд форм» планує в подальшому 
здійснювати розробку ділянки.

Технологічна схема видобувних робіт пе-
редбачає розробку пісків одним уступом. Сухі 
піски розроблятимуться екскаватором типу 
JCB 220 або аналогічним Розробка обводнених 
пісків проводитиметься земснарядом ЗГМД 
400/20 або аналогічним.

У подальшому  розробка корисної копалини 
буде виконуватися за допомогою заходок орі-
єнтованих вздовж бортів кар’єру, починаючи 
з місця розкриття родовища. Довжина фронту 
робіт складе 100-150 м.

Ґрунтово-рослинний шар розроблятиметь-
ся за допомогою бульдозера по типу ДЗ-171 із 
наступним переміщенням у тимчасові вну-
трішні відвали у вигляді буртів. 

Режим роботи по видобутку пісків при-
ймається сезонний, при 5-денному тижні, 
тривалістю зміни у 8 годин. Загалом кількість 
робочих днів становитиме – 130 днів. Режим 
роботи  може бути скоригований.

Щорічний видобуток піску складатиме 30 
тис. м3/рік. Термін розробки ділянки складе  
10,5 років. Пісок вивозитиметься споживачами 
власним автотранспортом із тимчасового складу 
продукції.

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

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої 

діяльності встановлюються згідно законодавства 
України з дотриманням нормативів гранично-
допустимих рівнів екологічного навантаження 
на природне середовище, санітарних нормати-
вів, охорони праці, пожежної безпеки, радіацій-
ного контролю, поводження з відходами тощо.

щодо технічної альтернативи 2: Не роз-
глядається.

щодо територіальної альтернативи 1: Згідно 
технічної альтернативи 1. 

щодо територіальної альтернативи 2: Не 
розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підго-
товка і захист території за альтернативами

Щодо технічної альтернативи 1.
Еколого-інженерна підготовка і захист те-

риторії передбачає облаштування проммай-
данчика, карт намиву піску, пульпопроводів та 
системи замкнутого водопостачання кар’єру .

Для належного захисту території перед-
бачається збереження ґрунтово-рослинного 
шару, використання  замкнутого циклу водо-
постачання. 

Щодо технічної альтернативи 2: Не перед-
бачається.

Щодо територіальної альтернативи 1: Згід-
но технічної альтернативи 1.

Щодо територіальної альтернативи 2: Не 
передбачається.  

8. Сфера, джерела та види можливого 
впливу на довкілля

щодо технічної альтернативи 1
При розробці ділянки «Гута Юстинівка» в 

Житомирському районі Житомирської області 
з метою видобування  пісків в якості будівельної 
сировини можливі впливу на довкілля вклю-
чають:

-  клімат і мікроклімат –  негативний 
вплив не передбачається через незначне виді-
лення парникових газів;

-  грунти та земельні ресурси  – вплив 
незначний, супроводжується зняттям грунтово-
рослинного шару, зміною цільового призна-
чення. Після закінчення розробки ділянки буде 
проведена рекультивація порушених земель;

- геологічне середовище – зміна природного 
стану геологічного середовища в результаті 
вилучення корисної копалини з надр. 

-   повітряне – помірний вплив на пові-
тряне середовище відбувається за рахунок 
викидів в атмосферу забруднюючих речовин 
при розкривних, видобувних роботах, а також 

роботі спецтехніки та шумового навантаження; 
-  водне – забір поверхневих вод з природ-

них водних об’єктів та скидання кар’єрних вод 
у поверхневі водні об’єкти не передбачається;

-  біорізноманіття, території та 
об’єкти ПЗФ –  негативного впливу не перед-
бачається, в межах ділянки відсутні території 
та об’єкти ПЗФ, цінні природні комплекси; 

- навколишнє техногенне середовище – 
негативний вплив не передбачається. 

- навколишнє соціальне середовище – 
негативний вплив не передбачається. Сучасні 
технології видобування корисних копалин та 
дотримання вимог техніки безпеки не створю-
ватимуть загрози життю та здоров’ю населення.

щодо технічної альтернативи 2: Не роз-
глядається.

щодо територіальної альтернативи 1: Згідно 
технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 2: Не 
розглядається.

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

Згідно п. 3, ч.3, ст.3 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 
23 травня 2017 року  планована діяльність від-
носяться до другої категорії видів планованої 
діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив 
на довкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля. 

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

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

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

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

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

Планована суб’єктом господарювання ді-
яльність може мати значний вплив на довкілля 
і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля від-
повідно до Закону України “Про оцінку впливу 
на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це 
процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту 
з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення 
планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцін-
ки впливу на довкілля, будь-якої додаткової 
інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а 
також інформації, отриманої від громадськості 
під час громадського обговорення, під час здій-
снення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації;

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

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

У висновку з оцінки впливу на довкілля упо-
вноважений 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 до-

вкілля та отримання рішення про провадження 
планованої діяльності.

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

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

Тимчасово, на період дії та в межах терито-
рії карантину, встановленого Кабінетом Міні-
стрів України з метою запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної 
хвороби (COVID-19), спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2, до повного його скасування 
та протягом 30 днів з дня скасування каран-
тину, громадські слухання не проводяться і 
не призначаються на дати, що припадають на 
цей період, про що зазначається в оголошенні 
про початок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

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

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

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

У разі отримання таких зауважень і пропо-
зицій громадськості вони будуть розміщені в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
та передані суб’єкту господарювання (протягом 
трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, 
що надають зауваження і пропозиції, своїм 
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх 
персональних даних. Суб’єкт господарювання 
під час підготовки звіту з оцінки впливу на 
довкілля зобов’язаний врахувати повністю, 
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 вклю-
чається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження плано-
ваної діяльності

Рішенням про провадження даної плано-
ваної діяльності буде отримання Спеціального 
дозволу на користування надрами, що видається 
Державною службою геології та надр України.

15. Усі зауваження і пропозиції громад-
ськості до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля, необхідно 
надсилати до

Управління екології та природних ресурсів 
Житомирської обласної державної адміністра-
ції. 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.



21 Середа, 15 вересня 2021WWW.ZT.20MINUT.UA Бізнес

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

1. Житл. буд., з/п 202,9 кв.м, житл. пл. 122,6 кв.м, за адресою: м. Житомир, вул. 
Корольова, 126а. Дата торгів: 07.10.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. 
Лот №493680 (уцінено лот № 490209);

2. Житл. буд., з/п 69,1 кв.м, житл. пл. 39,3 кв.м та зем. діл. пл. 0,1421 га, КН: 
1822084100:03:002:0061, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Левків, 
вул. Лісова, 30. Дата торгів: 07.10.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. 
Лот №493678 (уцінено лот № 490211);

3. Житл. буд., з/п 93,0 кв.м, житл. пл. 46,5 кв.м, за адресою: Житомирська обл., 
смт. Брусилів, вул. Коростишівська, 3. Дата торгів: 11.10.2021 09:00 год. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №493904 (уцінено лот № 490220);

4. Квартира, з/п 48,9 кв.м, житл. пл. 26,8 кв.м, за адресою: м. Житомир, вул. 
Мала Бердичівська 16, кв. 2. Дата торгів: 11.10.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №493926.

Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми економічного і 

соціального розвитку Житомирської області на 2022 рік 
Відповідно до  частини 2 статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну 

оцінку» на офіційних веб-сайтах Житомирської облдержадміністрації та Департаменту 
агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської облдержадміні-
страції оприлюднено Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 
проєкту Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 
2022 рік.

Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати заува-
ження та пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 
проєкту Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 
2022 рік.

Зауваження і пропозиції подаються в письмовій формі Департаменту агропро-
мислового розвитку та економічної політики Житомирської облдержадміністрації 
(адреса: 10014, м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 25) та в електронному вигляді 
(електронна адреса: analytical@aprdep.zht.gov.ua).

Одержані протягом встановленого строку зауваження та пропозиції підлягають 
обов’язковому розгляду, за результатами якого вони враховуються або вмотивовано 
відхиляються.

Строк подання зауважень і пропозицій до Заяви про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки проєкту Програми економічного і соціального розвитку Житомир-
ської області на 2022 рік становить 30 днів з дня її оприлюднення (до 01.10.2021 включно).

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

ІНФОРМАЦІЯ
про отримання висновку з оцінки впливу на довкілля

Казенне підприємство «Кіровгеологія» (код згідно з ЄДРПОУ 14308279)  інформує 
про отримання  висновку з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Розробка 
(продовження розробки) Миковського-1 родовища з метою видобування лабрадоритів, 
придатних для видобування блоків та виробництва облицювальних виробів з них», 
яке розташоване близько 2 км на північний схід від села Слобідка в Житомирському 
(Коростишівському) районі Житомирської області. 

 Висновок з оцінки впливу на довкілля виданий  Міністерством захисту довкілля 
та природних ресурсів України 10.09.2021р. за  № 3869/3-3/4-4-1657. 

Офіційне  опублікування відбулося  10.09.2021 року в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля за посиланням http: eia.menr.gov.ua.

Унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 
діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 20214297788.

1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

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

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

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

• Рибопереробному пiдприємству (Київ-
ська 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

• Рiзноробочi потрiбнi рибному госпо-
дарству (Київська обл, Броварський р-н, 
с. Гоголев). Надаємо житло, дворазове 
харчування, спец.одяг, компенсацiя про-
їзду. 0674098570, Ганна.

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

2. НЕРУХОМIСТЬ 

2.2. Продам 2-кiмнатнi 
квартири 

• 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 котел. Цiна за 
домовленiстю. 0673421502

2.16. Здам в оренду 

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

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

3. АВТО 

3.3. Автомобiлi. Куплю 

ВИКУП АВТОМОБIЛIВ БУДЬ-ЯКИХ МА-
РОК, В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНI, ПIСЛЯ ДТП, 
НЕ РОЗМИТНЕНI, ПРОБЛЕМНI. ДОРОГО. 
0976484669, 0635852350
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3.5. С\Г технiка, та запчастини. 

Продам 

• ВIЯЛКИ ЗЕРНОВI, НОВI, 220-380В, ПРОВIЮЄ 
ВСI ВИДИ ЗЕРНА (СУШЕНУ ЯГОДУ), ЛЕГКА 
ТА ПРОСТА У ВИКОРИСТАННI, ПОВНIСТЮ 
ЗАМIНЮЄ РЕШЕТНУ ВIЯЛКУ, В НАЯВНОСТI, 
ВIДПРАВКА НОВОЮ ПОШТОЮ, АБО ДЕЛIВЕРI, 
ФОТО НА VIBER. 0954409323, 0677038167, 
ВIТАЛIЙ

ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСIХ ВИДIВ М/АВТОБУСIВ 
ТА МIНIВЕНIВ У НАЯВНОСТI ТА НА ЗАМОВ-
ЛЕННЯ (2-7 ДНIВ), НОВI ТА Б/В, ГУРТОМ 
ТА ВРОЗДРIБ, ВIДПРАВКА ПО УКРАЇНI, Є 
СВIЙ СКЛАД. HTTPS://BUSIK-1.COM/UA/ 
0971521331, 0964465131, 0977266640

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

4. БУДМАТЕРIАЛИ 

4.1. Будiвельнi сумiшi, цемент, 
пiсок. Продам 

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

4.21. Вiкна, Дверi, Балкони. 
Продам 

ВИГОТОВЛЯЄМО З НАТУРАЛЬНОЇ ДЕРЕ-
ВИНИ ДВЕРI, ВIКНА (ПIД СКЛОПАКЕТИ), 
БАЛКОННI РАМИ, ЛIЖКА, СТОЛИ, СТIЛЬЦI 
ТА IН. ВУЛИКИ, РАМКИ ДЛЯ ПАСIКИ РIЗНИХ 
МОДИФIКАЦIЙ. 0975249344, 0994665014

4.25. Бурiння свердловин, 
колодязi. Послуги 

КОПАННЯ КОЛОДЯЗIВ МЕХАНIЧНИМ СПОСО-
БОМ ТА ВРУЧНУ. ЧИСТКА I ПОГЛИБЛЕННЯ 
КРИНИЦЬ. ДОСТАВКА КРУГIВ 0671977447

6. ПОСЛУГИ 

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

8. РIЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВIДХОДИ ПЛIВКИ ПОЛI-
ЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ 
0505580047, 0412447919

8.17. Контакти. Повiдомлення, 
прохання 

ПРОШУ ПОВЕРНУТИ ТОВАРИ: IГРАШКА 
ТРАСФОРМЕР 9-5 ТА IГРАШКА ТРАНСФОР-
МЕР W6699-40DE, У ЗВ'ЯЗКУ З МАРКУ-
ВАННЯМ, НЕВIДПОВIДАЮЧОМУ ДIЙСНОМУ 
ЗАКОНОДАВСТВУ УКРАЇНИ, ЗА АДРЕСОЮ: 
М.ЖИТОМИР, ПРОСП. МИРУ, 15 МАГАЗИН 
"АНДРОША"

8.20. Стiл знахiдок. Загубив 

ВТРАЧЕНИЙ ВIЙСЬКОВИЙ КВИТОК АВ-
728379, ВИДАНИЙ В 2019Р. НА IМ'Я ЛИТ-
ВИНЧУК ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ВВА-
ЖАТИ НЕДIЙСНИМ

ВТРАЧЕНИЙ ВIЙСЬКОВИЙ КВИТОК СЕРIЯ 
НК № 6462032, ВИДАНИЙ НА IМ'Я ЦИБУЛЬ-
СЬКОГО СЕРГIЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА, ВВА-
ЖАТИ НЕДIЙСНИМ

ВТРАЧЕНО ПОСВIДЧЕННЯ ДИТИНИ З 
БАГАТОДIТНОЇ СIМ'Ї НА IМ'Я БАРАТАШВIЛI 
ВАЛЕРIЙ НIКОЛОЗОВИЧ, ВВАЖАТИ 
НЕДIЙСНИМ

ВТРАЧЕНО ПОСВIДЧЕННЯ ТРАКТОРИСТА-
МАШИНIСТА ЕА №054817, ВИДАНЕ НА IМ'Я 
БЕЗСМЕРТНИЙ IВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ, 
ВВАЖАТИ НЕДIЙСНИМ
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Різне
Гороскоп на тиждень 15 вересня - 21 вересня

ОВЕН
Можливі нові зна-

йомства, але не зосеред-
жуйтеся на них. Не час 

витрачати гроші направо і наліво. 
Займіться перестановкою в оселі. 

ТЕЛЕЦЬ 
Відмовтеся від при-

йняття дуже важливих 
рішень – не на часі. Хороший період 
для того, щоб знайти нове джерело 
доходу. 

БЛИЗНЮКИ 
Готуйтеся до важли-

вої розмови. Зараз вдалий 
період для переїзду чи 

зачаття дитини. Зверніть увагу на 
потреби дітей і допоможіть. 

РАК
Отримаєте велику 

підтримку від друзів у до-
сягненні мети. Для того, 

щоб дістатися вершини, доведеться 
добряче постаратися. 

ЛЕВ
Займіться модерніза-

цією процесу – і час зе-
кономите, і нерви. У кінці тижня 
можливе нове романтичне знайом-
ство – будьте готові. 

ДІВА
На вас чекають значу-

щі події, і не одна. Хтось 
із близьких до вас чоловіків, мож-
ливо, чоловік чи брат, допоможе у 
складній ситуації. 

ТЕРЕЗИ
Бережіть себе – у кінці 

тижня є ризик підхопити 
застуду. Усі інші сфери 

життя будуть радувати. Загалом 
тиждень мине спокійно.

СКОРПІОН
Будете у новій для вас 

ситуації, покладіться на 
інтуїцію, яка і допоможе 

знайти з неї вихід. Зосередьтеся на 
фінансовій складовій. 

СТРІЛЕЦЬ 
Не прислухайтеся до 

думки інших людей, ви 
і самі з усім впораєтеся. 

Акумулюйте сили і енергію – вони 
вам ще знадобляться. 

КОЗЕРІГ
Не виявляйте почут-

тя на людях, а вдома ска-
жіть другій половинці, як сильно 
кохаєте. На вас чекає доленосна 
зустріч. 

ВОДОЛІЙ
Тиждень пройде під 

знаком прогресу у всіх 
сферах. На вас чекає сюрп-

риз від рідних. Уникайте несподі-
ваних пропозицій. 

РИБИ 
У середині тижня че-

кайте на нове знайомство. 
Воно може перерости у 

щось більше, але це буде залежати 
від вашого рішення. 

Три волосини:  
у який спосіб зробити 
волосся густішим

У вас тонке тьмяне во-
лосся, а ви мрієте про густі 
шовковисті кучері? Від харчу-
вання до стриження й фарбу-
вання, представляємо повну 
інструкцію від експертів, як 
наповнити своє волосся силою 
та енергією.

 «Ваш метаболічний і гене-
тичний профіль, а також спосіб 
життя і харчування можуть дуже 
відрізнятися від способу життя 
ваших знайомих, хоча ви можете 
мати одні й ті самі проблеми з 
густотою волосся. Водночас у 
будь-якому разі ви намагатиме-
теся оптимізувати цикл росту 
волосся, спостерігатимете за 
своїм здоров’ям, харчуванням, 
функцією щитоподібної залози, 
рівнем стресу, здоров’ям шкіри 
голови та станом самого волосся», 
– каже Анабель Кінгслі, прези-
дентка бренду Philip Kingsley та 
трихолог-консультант.

Чому стоншується волосся?
Генетика
Андрогенетична алопеція – 

один із найпоширеніших типів 
випадіння волосся в жінок, що 
характеризується загальним 
стоншенням волосся. «Це від-
бувається, коли фолікули гене-
тично чутливі до нормального 
рівня циркуляційних андрогенів 
(чоловічих гормонів), – пояснює 
Кінгслі. – Лікування потребує 
часу, а поліпшення, якого ви 
сподіваєтеся, безпосередньо 
пов’язане з чутливістю фоліку-
лів і залежить від того, наскільки 
стоншеним волосся було на по-
чатку лікування. Тому справді 
важливо звернутися по допо-
могу, щойно ви помітите зміни».

Стрес, дисбаланс гормонів 
і/або дефіцит вітамінів

Іншою дуже частою при-
чиною втрати густоти волосся, 
особливо в жінок, є Telogen 
Effluvium, для якого характерне 
регулярне надмірне випадіння 
волосся. Це не пов’язано з гене-
тичною схильністю й може тра-
питися з ким завгодно. «Водночас 
розмір волосяних фолікулів або 
діаметр волосся не змінюється, – 
каже Кінгслі. – Telogen Effluvium 
проявляється у вигляді рапто-
вого й більшого, ніж зазвичай, 
випадіння волосся, що перехо-
дить з фази росту у фазу спокою 
впродовж циклу росту волосся. 
Це реактивне випадіння волосся, 

спричинене внутрішнім дисба-
лансом або зрушенням». І може 
бути пов’язане з гормональними 
змінами, дефіцитом вітамінів і/
або стресом.

У випадку з Telogen Effluvium 
треба визначити першопричину 
й усунути її. «Наприклад, якщо 
ви втрачаєте волосся через дефі-
цит вітамінів або мінералів, змі-
ни в раціоні й харчові домішки 
стануть невіддільною частиною 
вашого плану лікування. Якщо 
випадіння волосся пов’язане з 
гіпо- або гіпертиреозом, то з 
цим треба боротися за допомо-
гою відповідних ліків», – ствер-
джує Кінгслі. Що допоможе в 
разі стресу? Турбота про себе і 
достатня кількість сну – ключові 
помічники.

Перебір зі стайлінгом і 
фарбуванням

Засоби для укладення на 
теплій основі й просвітлювальні 
компоненти у фарбі можуть по-
збавити волосся зміцнювальних 
волокон і дуже його ослабити.

Якщо можете потерпіти, 
зробіть перерву у фарбуванні й 
не використовуйте засобів для 
укладення. Вибирайте шампунь 
і кондиціонер без сульфатів, щоб 
повністю очистити волосся.

Важливо використовувати 
засоби з натуральними інгреді-
єнтами. «Натуральні продукти 
набагато більше дбають про во-
лосся і шкіру, – каже Маса Охта, 
головний терапевт у Leonor Greyl 
(бренд натуральних засобів для 
догляду за волоссям). – Вони мо-
жуть глибоко проникати в шари 
волосся без будь-якого синтетич-
ного покриття, щоб підтримувати 
густоту і здоров’я волосся». Нічні 
маски й олії також допоможуть 
із живленням волосся.

Продовження  
у наступному номері. 

Текст: Emma Strenner, Tish Weinstock
За матеріалами vogue.co.uk

Цікаві факти про трави та спеції
• Паприка містить більше ві-

таміну С, ніж є його в апельсині.
• Шафран робить смачними 

десерти та супи. З усіх спецій, 
доступних у світі, шафран є най-
дорожчим. Це пояснюється тим, 
що він доступний в обмежених 
кількостях і росте в Індії, Ірані та 
Мексиці.

• Базилік має унікальний аро-
мат, ця трава має перевагу над 
двома прекрасними спеціями – 
чебрецем та оригано.

• Жовтий колір куркуми, 
який ви бачите щодня, походить 
від конкретного кореневища. Воно 
належить до сімейства імбирних. 
Куркума є одним із найефектив-
ніших антисептиків у світі.

• За словами індонезійців, ви 
можете робити сигарети за до-
помогою гвоздики, тому багато 

ароматних сигарет походять саме 
звідти. Гвоздика також використо-
вується африканцями як смаковий 
інгредієнт у гарячих чаях. Кажуть, 
за допомогою неї можна лікувати 
нудоту.

• Якщо ви хочете скуштувати 
найгарячіший чилі, потрібно 
поїхати до Південної Америки. 
Найгостріший чилі називають 

Trinidad Moruga Scorpion Chill. 
Він може за лічені секунди об-
пекти рот, тому ним не варто 
зловживати.

• Ще з давніх часів у Греції 
розмарин використовували у різ-
них рецептах і закусках. Крім ре-
цептів, гілочки розмарину також 
застосовували для виготовлення 
ефірних олій. Їх і в наш час на-
носять на волосся та шкіру голови.

• Петрушка – рослина, бага-
та вітамінами А і С та забарвлює 
ваші страви. 

• Знахідкою для дослідни-
ків стало насіння фенхелю, яке 
містить активні масла, які до-
поможуть при спазмах, а також 
допомагають запобігти таким 
проблемам, як-от здуття шлунку 
та наслідки цього неприємного 
явища.
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ПIСЛЯ ПАДIННЯ
Жанр: драма, романтика

Як тільки закохана пара - Тес-

са Янг та Хардін Скотт приймають 

важливе рішення про їх складні 

стосунки - правда про їх сім’ї ста-

вить під сумнів все, що вони знали 

раніше про близьких та самих себе. 

Чи зможе їх пристрасний роман ви-

стояти перед таємницями минулого 

та невідомістю майбутнього.

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

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

НАВКОЛО СВIТУ ЗА 80 
ДНIВ
Жанр: анімація, пригоди

Паспарту – юне мавпеня, що 
обожнює читати та мріє про при-
годи. 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 від-
правитись у навколосвітню подо-
рож, маючи лише 80 днів. Попереду 
у них надзвичайні, неймовірні, при-
голомшливі пригоди!

ВТIЛЕННЯ ЗЛА
Жанр: жахи

У центрі сюжету Медісон, яку 
паралізує під час шокуючих видінь 
страшних убивств. Її страждання 
погіршуються, коли вона розуміє, 
що ці сни наяву насправді є жах-
ливою реальністю…

Фільм жахів «Втілення зла» зняв 
легендарний Джеймс Ван, на ра-
хунку якого створення картин, які 
обумовили розвиток жанру.


