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Родина "Спартак": хто з близьких чиновників 
заробляє на реконструкції міського стадіону

с. 8

с. 10-11

с. 6

вул. П. Болбочана, 58
5016

Молоко пастеризоване
2,5% 900 г, ТМ «Рудь»

Туалетний папір
ТМ «Обухів»

(при купівлі 1 упаковки
– 48 шт.)

Туалетний папір
ТМ «Обухів»

(при купівлі 1 упаковки
– 48 шт.)

354 9015

Квас «Тарас» Хлібний
2 л

8015

Напій «Живчик» 2 л
 ТМ «Оболонь»

9052

Цукерки
«Пташине молоко» 300 г

ТМ «Житомирські Ласощі»

Житомирянин вбив 8-річну 
дочку і покінчив життя  
самогубством

Жест відчаю, або Як житомиряни  
борються з бездіяльністю влади

Наматрацник
у подарунок

Знижка 
20%

Ковдра 
у 

подарунок

Дізнавайтесь в магазині, які моделі беруть участь в акції. Акція діє до 31.08.2018

Купуй матрац та

ліжко - збільшуй

знижки!

Забирай

подарунки!

 

 
 

Ліжко + матрац

+38 (093) 850 03 07 

с. ЗАРІЧАНИ, БЕРДИЧІВСЬКЕ ШОСЕ, 4

ЛОВИ МОМЕНТ! 

Будмаркет М2

budmarketm2.com
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Марія Очеретяна

День відкритих 
дверей відбувся 
в Музеї космонавти-
ки 1 серпня.

Цього дня музей відсвят-
кував своє 48-річчя. Під час 
урочистого відкриття свята 
директорка музею Ірина Дячук 
подякувала органам місцевої 
влади за фінансову підтримку 
та розповіла про міжнародну 
співпрацю музею.

«Мені дуже приємно, що 
наш музей вважають своїм як 
житомиряни, так і гості міста 
та навіть іноземці», – коментує 
пані Ірина.

Музей отримав 1 мільйон 
гривень від Житомирської об-
ласної ради. Голова облради 
Володимир Ширма зазначив: 
«Приємно сьогодні бути на 
дні народження такого музею, 
тому що наш музей – це наша 

візитівка. Переконаний, що 
надалі музей буде розвивати-
ся. Я як голова обласної ради 
обіцяю йому максимальну 
підтримку».

Крім офіційної частини, 
працівники музею підготували 
інтерактивну екскурсію для ді-
тей «У космос – з Мекканоїдом». 
Під час екскурсії робот Мекка-
ноїд розповідав про космос та 
космонавтику. Також у музеї 
провели інтелектуальну гру 
для дітей старшого віку та 
студентів «Космотур».

Нагадаємо, тривалий час 
меморіальний будинок-музей 
академіка С.  П.  Корольова 
функціонував як відділ облас-
ного краєзнавчого музею. Свій 
сьогоднішній статус самостій-
ного музей одержав у 1987 році 
у зв‘язку з будівництвом ще 
одного, нового приміщення, 
в якому 1991 року була відкрита 
унікальна за змістом і формою 
експозиція «Космос». За слова-
ми директорки Ірини Дячук, 
із того часу музей відвідало 
близько 3 мільйонів гостей.

Марія Очеретяна

Мітинг-реквієм 
у пам’ять загиблих 
десантників провели 
на Смолянському кла-
довищі 2 серпня.

Захід відвідали керівний склад 
командування Десантно-штурмо-
вих військ Збройних Сил України, 
військовослужбовці, родичі заги-
блих, представники духовенства й 
місцевих органів влади.

«На жаль, починаючи з 2014 
року, більше 4 сотень десантників 
не повернулося з бойових завдань, 
загинувши в запеклих боях із ро-
сійським терористичним агре-
сором. Ми вшановуємо всіх. Ми 
пам’ятаємо кожного», – коментує 
командувач Високомобільних 
десантних військ ЗСУ Михайло 
Забродський.

Командир 95-ої бригади, 
полковник Віктор Чабаненко за-
значив, що представники ЗСУ 
повинні підтримувати родичів 
загиблих військовослужбовців:

«Потрібно скласти список бій-
ців, у яких є діти, жінки, батьки. 

І наш обов’язок – допомогти цим 
дітям і цим жінкам послабити той 
біль втрати, який вони сьогодні 
мають».

Під час заходу священнослу-
жителі провели панахиду за за-
гиблими.

«Я проходила тут, почула му-
зику, думала, знову когось хова-
ють. Слава Богу, що ні. Дай Бог 
здоров’я нашим хлопцям», – ді-
литься житомирянка Ірина.

За словами Михайла Заброд-
ського, близько 1,5 тисячі воїнів-
десантників отримали державні 

нагороди, понад 3 тисячі – відомчі 
нагороди та відзнаки. 12 воїнів 
отримали вищу державну нагоро-
ду – орден «Золота зірка» та звання 
Героя України.

Нагадаємо, День високомо-
більних десантних військ – ко-
лишнє професійне свято де-
сантників України. Відзначалося 
щорічно 2 серпня від 1999 до 2017 
року. До 1999 року не було визна-
чене офіційно й спиралося на 
радянську традицію. У 2017 році 
було замінене на День десантно-
штурмових військ.

У Житомирі вшанували  
пам’ять загиблих військово-
службовців-десантників

Аліна Бойко

З 1 серпня до 3 ве-
ресня усі бажаючі 
зможуть подати кон-
курсну роботу на 
кращу скульптурну 
композицію «Воїнам 
Житомирщини – за-
хисникам Вітчизни, 
загиблим у збройному 
конфлікті на Сході 
України».

Основне завдання конкурсу – 
пошук найкращої концептуальної 
ідеї високомистецького, архітектур-
но-пластичного вирішення скуль-
птурної композиції «Воїнам Жито-

мирщини – захисникам Вітчизни, 
загиблим у збройному конфлікті 
на Сході України» на визначеній 
ділянці в південно-західній частині 
середмістя, враховуючи вагомість 
та зміст об'єкту – комплекс Мону-
менту Слави.

Конкурс буде проводитись 
в 2 тури. До участі запрошують 
архітекторів, скульпторів (як профі, 
так і початківців) і студентів архі-
тектурних і художніх навчальних 
закладів.

«Учасникам також необхідно 
врахувати співмасштабність май-
бутньої скульптурної композиції 
з існуючим комплексом Монумен-
ту Слави та благоустроєм приле-
глих територій. Крім того, конкурс-
ні пропозиції мають передбачати 
заходи щодо благоустрою тери-
торії навколо пам'ятника та його 
візуального сприйняття у нічний 
час», – зазначають організатори.

Преміальний фонд, який ста-
новить 50 тис. грн, буде розподі-
лений між трьома переможцями 
конкурсу. За перше місце перемо-
жець отримає 30 тис. грн, за друге – 
15 тис. грн та за третє – 5 тис. грн.

Переможець конкурсу отри-
має право розроблення проек-
тно-кошторисної документації 
на пам’ятний знак/композицію, 
присвячену воїнам АТО, та на його 
виконання у матеріалі.

За попередньою інформаці-
єю, пам’ятник буде виготовлений 
з бронзи або іншого довговічного 
каміння.

Бажаючі взяти участь у конкур-
сі можуть отримати вихідні дані 
(топографічна підоснова масшта-
бів 1:500 та 1:2000) в департаменті 
містобудування та земельних від-
носин Житомирської міської ради 
за адресою: вулиця Покровська, 6, 
м. Житомир, 10014.

У Житомирі оголосили 
конкурс на кращий 
пам’ятник воїнам 
Житомирщини 

Житомирський 
музей космонавтики 
відсвяткував 
48-річчя
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День міста-2018: як житомиряни  
відзначать 1134-у річницю від дня 
заснування Житомира

Чи буде в українців якісна питна вода?

Анастасія Ліберман

У вівторок, 7 серп-
ня, на позачерговому 
засіданні виконкому 
затвердили точний 
перелік заходів, 
присвяченних свят-
куванню Дня Жито-
мира, а також ско-
регували кошторис 
свята.

Як відомо, 6 липня управ-
ління культури Житомирської 
міськради оголосило тендер 
на організацію і проведення 
заходів з нагоди відзначення 
1134-річниці від дня заснування 
міста Житомира. Планувалось 
витратити на святкове дійство 
близько 2 млн грн.

Після оприлюдненої суми 
міський голова Сергій Сухомлин 
розкритикував управління куль-
тури та наголосив, що не знає 
про заявлену суму, яку плану-
ють витратити на святкування 

Дня міста. Уже 20 липня на сайті 
Prozorro управління культури 
скасувало торги через «зміну 
предмету закупівлі та суми цієї 
закупівлі».

Як результат, видатки на 
святкування міста скоротили, 
тому на сьогодні заявлена сума 
становить 1 млн 440 тис. 230 гри-
вень. Із загальної суми більше 
як 73 тис. витратять на технічне 
обслуговування світлодіодного 
екрану, 30 тис. – на придбання 
спецефектів, 312 тис. 230 грн – на 
фестиваль військових оркестрів, 
який проводять на майдані 
Соборному з 2014 року. Також 
за оголошеними тендерами 
524 тис. 19 грн – оплата послуг 
у сфері організації сцени, світла 
та звукового супроводу та ще 
593 тис. 873 – безпосередня ор-
ганізація та проведення дійства.

Отож, заходи з нагоди від-
значення 1134-річниці з дня за-
снування міста триватимуть з 6 
до 9 вересня.

У затвердженій програмі на 
житомирян чекає культурно-
мистецьке свято «З Днем наро-
дження, Житомир!», Всеукра-
їнський фестиваль військових 
духових оркестрів «Ми єдині!» 
за участі 16 найкращих військо-

вих духових оркестрів України, 
«Нова Пошта. Космічний напів-
марафон» (маршрут напівмара-
фону: майдан Соборний – вули-
ця Велика Бердичівська – вулиця 
Івана Кочерги –  вулиця Свя-
тослава Ріхтера – вулиця Івана 
Франка – вулиця Дмитрівська – 
вулиця Героїв Крут –  вулиця 
Східна – вулиця Шевченка – ву-
лиця Фещенка-Чопівського – ву-
лиця Дмитра Донцова – вулиця 
Леха Качинського), присвячений 
у цьому році першому космо-
навту незалежної України Леоні-
ду Каденюку, та Всеукраїнський 
молодіжний фестиваль багато-
національної української куль-
тури «Житомирська вежа – 2018»

На культурній версії-2018 
симфо-рок-оркестр Lords of 
the Sound подарує гостям свя-
та «П'ять історій про кохання»: 
«Привид опери» – «Нотр-Дам де 
Парі» – «Ромео і Джульєтта» – 
«Дракула» – «Моцарт».

А також 8 вересня, у День на-
родження міста, на пішохідній 
вулиці Михайлівській на вас чекає 
шоу київського театру на ходулях, 
виступи циркових студій, шоу 
мильних бульбашок, анімаційні 
програми для дітей, танці, пові-
тряні кульки та весела музика.

Французи і німці 
сміливо п’ють воду 
з-під крана. В Україні ж 
такого краще не роби-
ти, радять екологи.

Наша водопровідна система 
давно потребує капітального ре-
монту, а вода в ній – далека від 
джерельної. Воду досі очищують 
старим радянським методом за 
допомогою хлору, який не лише 
впливає на здоров’я людей, а й ро-
бить Україну залежною від цього 
хімічного елемента. Кілька тижнів 
тому українські міста були за крок 
від катастрофи через дефіцит хлору. 
Чи є виходи із ситуації, що склала-
ся, з’ясовував Центр громадського 
моніторингу та контролю.

Що п’ємо?
Лише 20% води, яка потрапляє 

у наші крани, береться з підземних 
джерел. Решта 80% надходить із 
річок, причому 70% – із Дніпра. 
Зокрема, Київ п’є воду із Дніпра 
та Десни, Вінниця – з Південного 

Бугу, Івано-Франківськ – із Бистриці, 
Ужгород – із Ужу, Житомир – з Те-
терева тощо. Якість води регулює 
Державна санітарна служба, однак 
чинні санітарні норми залишились 
ще із радянських часів. За словами 
експертів, в Україні досі не розроби-
ли власних вимог до якості питної 
води, щоб вона була корисна і без-
печна для людини. Якщо порівняти 
українські та європейські вимоги, то 
останні будуть набагато вищими.

Згідно з дослідженнями 
Держагентства водних ресурсів, 
найчистіша вода з кранів тече 
в Закарпатській та Львівській об-
ласті, найбрудніша – в Одеській, 
Донецькій та Луганській областях. 
Там вода каламутна і насичена 
важкими металами (кадмій, мар-
ганець та ін.). А жорсткість води 
в Україні перевищує європейські 
норми у кілька разів.

Основний метод очищення 
води в Україні – хлорування. Він 
дозволяє знезаражувати воду, взяту 
з річок. І при цьому є економічно 
вигідним. За словами фахівців, 
хлорування – дуже дешевий спосіб 
очищення, і його вартість у тарифі 

складає всього 2%.
Воду хлорують кілька разів. 

Спочатку на етапі забору води 
з річки, а потім – перед подачею 
у водопровідні труби. Загалом, за 
даними експертів, щорічно укра-
їнські водоканали витрачають на 
очищення води близько 10 тисяч 
тонн рідкого хлору.

Хлорний конфлікт
У середині липня єдиний за-

вод із виробництва хлору в Укра-
їні – «Дніпроазот» – заявив, що 
припиняє постачати та виробляти 
рідкий хлор через збитковість. Це 
спричинило кризу на водокана-
лах, і багато великих міст опини-
лися під загрозою залишитись 
без питної води.

Ситуація набула широкого роз-
голосу у ЗМІ. Аби не допустити ка-
тастрофи, за вирішення проблеми 
взялася не лише місцева влада, а й 
уряд і навіть глава держави. У ре-
зультаті обласні водоканали до-
мовились про постачання хлору 
з Румунії, Узбекистану та Угорщи-
ни, і «Дніпроазот», зрештою, також 
відновив роботу.

«Кризовий сценарій із постачан-
ня рідкого хлору на водоканали – 
усунуто. Сьогодні всі водоканали 
працюють у штатному режимі без 
обмеження подачі води.

Чи є альтернатива?
Після кризи із хлором водока-

нали почали шукати альтернативні 
способи очищення. Частина під-
приємств збирається переобладна-
ти очисні споруди під використання 
гіпохлориту натрію, який отри-
мують із кухонної солі. За даними 
Асоціації водоканалів, його вже 
застосовують 9% водопостачаль-
ників. Наприклад, гіпохлоритом 
очищують воду у Житомирі, Львові, 
Івано-Франківську та Коломиї.

Цікаво, що у розвинених краї-
нах якість води набагато вища, але 
хлор там практично не застосову-
ють. За словами фахівців, хлоруван-
ня – застаріла технологія, від якої 
відмовляються через її шкідливість.

Чи може Україна перейти на 
європейські стандарти? Експерти 
не беруться однозначно відповіда-
ти на це питання. Адже щоб підви-
щити якість питної води, потрібно 

повністю реформувати систему. 
І відмова від хлорування – лише 
один із етапів.

В Україні трубопроводи й водо-
провідні системи не оновлювалися 
вже десятки років. Без їх рекон-
струкції покращити якість питної 
води не вдасться.

«На заході, скажімо, вода про-
ходить крізь 7–8-ступеневе очищен-
ня, а у нас працюють фільтрацій-
ні установки кількадесятирічної 
давнини, які можуть забезпечити 
максимум 3 ступеня очистки. Крім 
того, в Україні 75% очисних споруд 
каналізації є застарілими. У резуль-
таті неочищені стічні води знову 
опиняються у річках. І виникає 
замкнене коло», – наголосив Воло-
димир Скубченко.

У водоканалах кажуть, що на-
віть перехід на гіпохлорит потре-
бує мільйонних капіталовкладень 
і часу для перебудови обладнання. 
А впровадження взагалі нової тех-
нології – це виклик не одного року. 
Однак іншого шляху для України 
у перспективі немає.

Матеріал Центру громадсько-
го моніторингу та контролю
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Місцеве самоврядування.  
Частина 3.  

Місцевими питаннями (комунал-
ка, мости та дороги, громадський 
транспорт, садочки, школи, лікарні 
тощо) займаються органи місцевого 
самоврядування. Після фінансової 
децентралізації місцеві бюджети 
зросли в рази, а міські голови та 
депутати отримали реальні кошти. 
В Україні розпочалися змагання, хто 
серед міських голів більше троту-
арної плитки покладе та фонтанів 
побудує. Наявність коштів у місь-
ких бюджетах поки не вирішує усіх 
проблем на місцевому рівні, адже 
дурнів у владі досі дуже багато.

Депутати Верховної Ради мають 
займатися більш глобальними пи-
таннями. Парламентарі мають при-
ймати закони, щоб державні органи 
працювати ефективно, а законо-
давство не заважало людям жити та 
розвиватися. Різниця між місцевими 
та народними депутатами у тому, що 
якщо для перших вирішення про-
блем місцевого рівня є однією з най-
важливіших функцій у діяльності, 
то для других – індикатором, що 
потрібно змінювати законодавство.

У Житомирі нещодавно один ві-
домий не лише серед жителів міста 
народний депутат почав активно 
зустрічатися з людьми у дворах бу-
динків і розказувати, що він змусить 
владу працювати. Він відомий усій 
країні не через те, що писав гар-
ні закони, а через свою любов до 
бурштину. Постає питання: якщо він 
змусить владу працювати, то хто є 
влада і хто є він (депутат, який чоти-
ри роки перебував у складі коаліції 
та підтримував практично усі закони 
та призначення).

Особисто для мене зрозуміла ло-
гіка та мотиви таких дій. Якби дійсно 
хотів допомогти людям, то робив би 
це не за рік до виборів, а протягом 
усієї каденції. Виходить, що чотири 
роки ходив по столичних телека-
налах та ресторанах, а тут раптом 
згадав про житомирян. Відповідь 
криється у тому, що за рік відбудуть-
ся чергові вибори до ВР, і тому такі 
депутати намагаються знову за будь-
яку ціну переобратися до Верховної 
Ради. У кожного своя мета. Комусь 
мандат потрібен, щоб не посадили, 
комусь – для лобіювання власних 
підприємств, хтось вже звик. Але є 
незначний відсоток тих, хто дійсно 
йде до парламенту працювати.

Звісно, можна купити ЗМІ, акти-
вістів та дарувати дитячі майданчи-
ки, але це не має нічого спільного 
з парламентською діяльністю. Зо-
всім скоро влада зміниться, і певні 
«парламентарі» обов’язково сядуть!

КОЛОНКА
Микола 
ЧЕРЕДНІК, 
депутат 
Богунської 
районної ради 
м. Житомир, 
засновник 
«Інституту 
Розвитку 
Житомира»

Модульні туалети у Житомирі 
за понад 800 тис. грн: всі чули, 
але майже ніхто не бачив

Транспортні зміни: маршрут 
№4 припинив свою роботу

Ольга Сідлецька

Незабаром у Жито-
мирі на вулиці Івана 
Кочерги запрацює 
перший з трьох за-
куплених модульних 
туалетів.

У минулому 2017 році у Жито-
мирі було визначено 3 локації, на 
яких мали з̀ явитися комунальні 
модульні туалети: Новий бульвар, 
вулиці Лятошинського та Івана 
Кочерги.

Чому вбиральні, які мали сто-
яти на затверджених місцях ще 
минулого року, досі не працюють, 
скільки коштуватиме разове від-
відування – ці та інші подроби-
ці з̀ ясовували наші журналісти 
у заступника начальника КП 
«Інспекція з благоустрою міста 
Житомира» Наталії Павлюк.

«На Івана Кочерги поставили 
туалетний модуль, лише не запус-
тили. Ідуть роботи з благоустрою 
і підключення, бо там необхідно 
в каналізацію врізатися, ще деякі 
роботи по сигнальній охороні. 
Тобто я думаю, що ще тиждень-
максимум 10 днів, і цей туалет 
буде працювати.

Там 3 кабінки: одна кабінка 
для звичайних людей, посередині 
невеличке приміщення для каси-
ра або наглядача, прибиральниці, 
третя кабінка для людей з обме-
женими потребами», – розповіла 
Наталія Андріївна.

На запитання, коли з̀являться 
модульні туалети на Новому 
бульварі і неподалік скверу Ля-
тошинського, Наталія Андріївна 
розповіла, що туалет неподалік 
бібліотеки Ольжича поки що 
не буде встановлено, оскільки є 
проблеми, натомість вбиральня 
з̀явиться на території Гідропарку.

«В Гідропарку роботи теж 
уже зроблені, туалет також вста-
новлений, йде монтаж і підклю-
чення. По Лятошинського модуль 
готовий, ми його вже оглянули 
комісійно з представниками місь-
кої ради, прийняли, підписали 
документи. Він повністю готовий, 
але до того часу, поки не буде за-
вершено реконструкцію скверу 
Лятошинського, а її починають 
з завтрашнього дня (2 серпня – 
Ред.), його не встановлюватимуть. 
Встановлять лише після рекон-
струкції», – наголосила заступ-
ник начальника КП «Інспекція 
з благоустрою» Наталія Павлюк.

Вартість трьох туалетних мо-
дулів, закуплених через систему 
ProZorro, склала 839 тис. грн. 
Наталія Андріївна розповіла, 

чому туалети не було закуплено 
і встановлено, як планувалося, 
минулого року: «Ми оголошува-
ли двічі ProZorro, відміняли, бо 
були поважні причини. Потім не 
встигли розрахуватись, не всти-
гли зробити і перенесли фінан-
сування рішенням сесії міської 
ради на цей рік. Сподіваємося, 
що розрахуємось з виконавцем 
робіт, і все буде добре».

Вартість разового відвідуван-
ня модульного туалету поки що 
вираховується. За словами На-
талії Андріївни, собівартість 
одного походу у вбиральню, за 

попередніми підрахунками, 
складає 6 грн.

«Це не для того, щоб оку-
пити затрати, а щоб лише по-
вернути оплату електроенергії, 
оплату охорони, оплату касира 
чи прибиральника. І при цьому 
відвідування має бути не менше 
20 осіб в годину. Але ми розу-
міємо, що ми цього зробити не 
можемо, тому я думаю, що місто 
дозволить нам встановити суму 
на рівні 3 грн, не більше. Це 
було б чесно по відношенню до 
громадян», – зауважила Наталія 
Павлюк.

Аліна Бойко

З 6 серпня марш-
рут сполученням 
«Крошня-Силікатний 
комбінат» більше не 
обслуговує житоми-
рян.

Новина про те, що приватне 
перевезення за № 4 не курсува-
тиме містом, обурила жителів 
району Паперової фабрики, 
адже, за їх словами, це єдиний 
маршрут, який мав зручні часові 
рамки, адже виїжджав на рейс 
раніше інших та завершував 
роботу найпізніше. Тож чому 
зняли сполучення, та чи буде 
йому альтернатива? Саме з цими 

запитаннями прийшли жито-
миряни до заступника міського 
голови з транспортних питань 
Дмитра Ткачука.

«Поясніть, будь ласка, чому 
зняли маршрут № 4. Це був 
дуже комфортний марштрут для 
усіх місцевих людей. У деяких 
жителів робочий день почина-
ється о 7.30, а перша маршрутка 
з району Паперової фабрики 
виходила на лінію о 7.00, дуже 
зручно. 27 маршрут зняли, 
37 також, тепер і 4-ку – просто 
знущання», – обурюються жителі 
району Паперової фабрики.

Дмитро Ткачук розповів, що 
причиною відміни сполучення 
«Крошня – Силікатний комбі-
нат» стала нездорова конкурен-
ція на дорозі та нерентабельність 
маршруту.

«Для будь-якого мікрора-
йону критичним є наявність 

сполучення, і сьогодні є два 
фактори, які болюче сприймає 
кожна людина: вартість про-
їзду і наявність транспорту 
та його завантаженість. Коли 
транспорту багато, 3–4 марш-
рути йдуть на одній ділянці 
дороги у один мікрорайон, як 
наслідок, ми маємо нездорову 
конкуренцію, тому що кількість 
пасажирів стала. Кожен з них 
намагається гнатись за своїм 
пасажиром, ви бачили і знаєте 
чим це закінується: водій десь 
не зупиняється на зупинці, бо 
не хоче, або бачить, що стоять 
люди старшого віку. Коли марш-
рутка їде напівпуста, водій по-
рахує, прийде і каже, аби йому 
підняли тариф на проїзд, бо 
невигідно випускати маршрут. 
Коли транспорту відповідно 
менше, тоді дохідність вирос-
тає, і це прямо відбивається на 

тарифі», – пояснив заступник 
міського голови Дмитро Ткачук.

Дмитро Ткачук додав, що на 
сьогодні мікрорайон Силікатного 
комбінату має достатню кількість 
транспортного сполучення, а ті 
маршрути, які там відмінили ра-
ніше, були просто нерентабельні 
для перевізників. Як наслідок, їх 
познімали.

«Левова частка маршрутів 
знялась, лиш тому що переві-
зник відмовився їх обслуговува-
ти, адже для них це є фінансово 
невигідно. Аби стабілізувати цю 
ситуацію, є два виходи: або під-
німати тариф, або оптимізувати 
кількість транспорту в місті», – 
каже Дмитро Ткачук.

До слова, власницею маршру-
ту № 4 є Бабкіна Т. А. За даними 
міської ради, взимку вищезгада-
ний маршрут показував 70% ви-
конання планових показників.
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Идеальное 
дополнение вашего 
ежедневного образа 

Дневной макияж – это незамени-
мый ежедневный элемент девуш-
ки, женщины. Ведь с таким маки-
яжем лицо приобретает свежесть, 
его цель – подчеркнуть природную 
красоту, скрыть недостатки.

Нет ничего сложного в самосто-
ятельном создании данного маки-
яжа. Дневной образ должен быть 
сдержанный, но в то же время ин-
тересный, он должен подчеркнуть 
индивидуальные качества леди, её 
уникальную красоту.

Перед нанесением макияжа нужно 
обязательно очистить лицо, тонизи-
ровать и увлажнить кожу.

Правильно оформленные брови 
придадут лицу выразительности. 
Подбирать оттенок нужно в зави-
симости от цвета волос: светлово-
лосым подходят светло/средние 
оттенки; тёмноволосым девушкам 
нужен средний/тёмный оттенок. Бро-
ви оформляются с помощью теней 
или же карандаша. С использова-
нием теней брови будут наиболее 
приближены к природной форме.

Макияж глаз делается в пастель-
ных, светлых, зачастую матовых 
оттенках. Для максимального под-
черкивания глаз нужно сделать клас-
сическую стрелку, слегка подкрасить 
верхние реснички чёрной тушью.

Тон должен быть идентично подо-
бран к тону лица, лёгкой или сред-
ней текстуры. Рекомендуется лёгкое 
контурирование лица в светло-ко-
ричневых оттенках. Губки лучше про-
красить нежным и светлым блеском 
или просто увлажнить бальзамом. 
По вашему желанию можно слегка 
припудрить лицо, но по последним 
тенденциям природный блеск лица 
более привлекателен.

В дневном макияже не стоит зло-
употреблять хайлайтером: его до-
статочно будет нанести немного на 
центр верхней губы и кончик носика.

Вы можете сделать макияж сами 
либо довериться профессионалам 
Gloria Beauty.

Илона Колодий  
специально для «20 хвилин»

Gloria Beauty - be classy!

КОЛОНКА10 млн євро витратять  
на реконструкцію двох 
майданів міського значення

У Житомирі виявили 
сальмонелу  
у курячому м’ясі,  
з якого готують 
страви для ув’язнених

У Житомирі 
організують 
чемпіонат з футболу 
на честь загиблого 
воїна Дмитра Рудя

Анастасія Ліберман

На реконструкцію 
двох майданів – Со-
борного та Перемоги – 
влада планує отри-
мати грант у розмірі 
10 млн євро.

Про це журналістам стало 
відомо на засіданні виконавчого 
комітету.

«Ми очікуємо грант на 10 міль-
йонів євро, які будуть направлені 
на проект реконструкції двох 
центральних майданів міста – 
Соборного та Перемоги», – про-
інформував мер міста.

Після оприлюднення даної 
інформації міський голова Сер-
гій Сухомлин створив робочу 
групу, яку очолює заступник 
мера Дмитро Ткачук. Відповід-
не розпорядження було опублі-

ковано 1 серпня на офіційному 
сайті міськради.

«Створити робочу групу 
з впровадження інфраструктур-
ного проекту організації громад-
ського простору майдану Собор-
ного», – йдеться в документі.

Днями відбулось перше за-
сідання робочої групи з впро-
вадження проекту організації 
громадського простору майдану 
Соборного. Про це на своїй сторін-
ці у соцмережі написав головний 
архітектор міста Юрій Безбородов.

«Сьогодні відбулась знакова 
подія – перше засідання робочої 
групи по конкурсу на містобу-
дівні пропозиції щодо майдану 
Соборого та Перемоги. Вже зараз 
окреслили коло питань, які по-
трібно вирішити у ході цього про-
цесу та які потенційно можуть 
докорінно змінити зовнішній 
вигляд центральних площ Жи-
томира. З огляду на процеси, 
що супроводжують такі заходи, 
будемо приділяти максимальну 
увагу якнайбільше масовому 

оприлюдненню результатів діяль-
ності робочої групи та, звичайно 
й найголовніше, результатам кон-
курсних пропозицій», – написав 
Юрій Безбородов.

Житомиряни жваво коменту-
ють допис головного архітектора. 
«Іще б освіжити бульвари (Новий 
+ Старий) з парком Гагаріна, ну 
і докласти плитку на Київській, 
Великій Бердичівській та Теа-

тральній. Тоді можна буде вва-
жати, що питання комплексної 
реконструкції центру вирішено», – 
пише Ігор Удовченко.

Робоча група працюватиме 
над проектом близько 2 міся-
ців, після чого виконком має 
затвердити її напрацювання. 
Лише після цієї процедури 
буде оголошено конкурс, який 
триватиме 4 місяці.

Прокуратура від-
крила кримінальні 
провадження.

Житомирською місцевою 
прокуратурою розпочато два 
кримінальні провадження за 
фактами порушень санітарних 
правил і норм щодо запобіган-
ня інфекційним захворюван-
ням та масовим отруєнням, 
виявлених у виправній колонії 
№ 4 та установі виконання по-
карань № 8.

Як повідомляють у прес-
службі прокуратури області, 
під час прокурорської пере-
вірки щодо забезпечення кон-
ституційних прав в’язнів на на-
лежне харчування, проведеної 
спільно із співробітниками Жи-
томирського міськрайонного 
відділу державної установи 
«Житомирський обласний ла-
бораторний центр МОЗ Украї-
ни», виявлено грубі порушення 
санітарних норм зберігання 

продуктів харчування.
Зокрема, за результатами 

проведених санітарно-мікро-
біологічних досліджень щодо 
відповідності м’яса птиці 
вимогам ГОСТу, у зразках 
курячого м’яса, відібраних 
у житомирських виправній 
колонії № 4 та установі вико-
нання покарань № 8 виявлено 
патогенну мікрофлору, у тому 
числі сальмонелу.

Житомирською місцевою 
прокуратурою внесено вказів-
ку про заборону використання 
такого м’яса (усього у моро-
зильних камерах двох установ 
зберігається понад 12 тонн за-
мороженої курятини).

Наразі у кримінальних про-
вадженнях за ознаками злочи-
нів, передбачених ч. 1 ст. 325 
КК України, триває досудове 
розслідування, яке проводить 
місцевий відділ поліції Голов-
ного управління Нацполіції 
в області. Місцева прокура-
тура здійснює процесуальне 
керівництво.

Аліна Бойко

Таке рішення при-
йняли на черговому 
засіданні виконавчо-
го комітету.

Чемпіонат з футболу буде 
організовано серед загальньо-
освітніх шкіл міста. Перші спор-
тивні змагання відбудуться вже 
цієї осені. Дмитро Рудь – най-
молодший загиблий серед воїнів 
у Житомирі. На його честь про-
понували навіть назвати одну 
з вулиць міста.

«Це дуже складне та болюче 
питання. Дмитру було лише 19 
років, він сирота, у нього були 
лише бабуся та сестра. Діма – 
наймолодший загиблий з Жи-
томира. Багато хто знав Дмитра 
та навіть ініціював пропозицію 
про перейменування вулиці на 
його честь», – повідомив міський 
голова Сергій Сухомлин.

Також виконком одноголос-
но підтримав рішення про вста-
новлення меморіальної дошки 
на фасаді будівлі Житомирської 
спеціалізованої школи І–ІІІ сту-
пенів № 20 Житомирської місь-
кої ради, що по вулиці Східній, 
на честь загиблого героя Дми-
тра Рудя.

До слова, житомирянин 
Рудь Дмитро Сергійович, 1998 
року народження, пішов захи-
щати Україну в липні 2016 року. 
На посаді старшого стрільця-
санітара проходив військову 
службу у складі 503-го окре-
мого батальйону 36-ї окремої 
бригади Морської піхоти ЗСУ 
України. Дмитро був сиротою, 
його вихованням займалися ба-
буся Людмила Володимирівна 
та дідусь Дмитро Олексійович. 
Хлопець загинув 16 травня 
2018 року о 16.20 в районі про-
ведення Операції об’єднаних 
сил поблизу населеного пункту 
Талаківка Донецької області під 
час ворожого обстрілу позицій 
Збройних Сил України.
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ЖЕСТ ВІДЧАЮ,  
або Як житомиряни борються 
з бездіяльністю влади

Анастасія Ліберман

Увечері 31 липня 
вулицю Велику Бер-
дичівську в районі 
Центральної міської 
лікарні № 1 перекрили 
жителі трьох будинків, 
яких відключили від 
електроенергії.

Будинки по вулиці Шевченка, 
41, 43 та Івана Гонти, 2 залишились 
без світла через борги ЖЕКу перед 
РЕМом. За словами мешканця бу-
динку Шевченка, 43 Сергія Куника, 
у той день, коли у їхніх будинках 
відключили електроенергію, о 18.00 
людей зібрали на збори, ініційовані 
адміністрацією КП «ВЖРЕП № 16». 
На зборах був присутній представ-
ник міської ради та керуючої компа-
нії «Полісся», яка виграла тендер на 
утримання даних будинків.

«На цих зборах замість того, 
щоб вирішувати питання, чому 
нам відключили світло, представ-
ник міськради просив нас створити 
ОСББ, інших питань щодо вклю-
чення електроенергії не стояло. 
Даний представник сказав: поки 
не заплатите борг, світла включати 
ніхто не буде. Борги є у 20% людей 
тільки, а в інших немає. Склала-
ся така ситуація: наші будинки 
з першого дня, а саме з 2001 року 
(коли від̀ єдналися від заводу, до 
якого відносилися) по сьогодні, 
напряму не мають розрахунків 
з РЕМом. У нас в будинку загальний 
лічильник, і тому електроенергія 
сплачується через ЖЕК. І склалася 
ситуація, що останні заборгували 
РЕМу 440 тисяч гривень, хоч люди, 
за даними ЖЕКу, не сплатили тіль-
ки 360 тисяч гривень. Де 80 тисяч 
гривень, сплачених людьми, поді-
лося, незрозуміло. Виходить, що 
ЖЕК витратив їх на якісь свої цілі. 
На сьогодні РЕМ ставить питання, 
що поки ЖЕК або міська рада (так 
як це її комунальне підприємство) 
не сплатить борг їм, то договорів на 
постачання електроенергії з «По-
ліссям» вони не заключать. Тому 
міській раді дуже вигідно, щоб ми 
створили ОСББ: ми б відійшли від 
них, і вони зраділи. Але вони, ймо-
вірно, всі домовилися і вирішили на 
нас подіяти іншим чином: взяли 
і відключили нам світло, щоб ми, 
люди, з допомогою «кулачних» 

методів вимагали від боржників 
гроші, щоб вони пішли заплатили. 
Я скажу, що цього робити ніхто не 
буде, ми всі – люди і битися з су-
сідами не збираємося», – розповів 
Сергій Куник.

Чоловік каже, що через безді-
яльність ЖЕКу і контролюючих 
органів з боку міської ради юри-
дичної сторони у вирішенні даного 
питання вони не мають і відповід-
но діяти згідно із законодавством 
також не можуть.

«З 2014 року, коли ВЖРЕП № 16 
прийняв будинки на баланс, ні з од-
ним власником квартир вони не 
заключили договір на постачання 
електроенергії для побутових цілей. 
Тому звернутися в суд на боржника 
ЖЕК не може і відключити світло 
самостійно теж не має права. От 
вони попали в таку тупикову ситуа-
цію. Хоча ще три роки тому я гово-
рив директору та головному інже-
неру нашого ЖЕКу, що їм потрібно 
обов’язково заключити договори на 
постачання електроенергії, і лише 
тоді у них буде якийсь важіль через 
суд звертатися і вимагати у людей 
гроші. А тепер немає договорів, 
ніяк юридично розібратися вони 
не можуть, тому застосовують такі 
варварські методи, щоб люди во-
ювали між собою», – обурюється 
Сергій Іванович.

Вже наступного дня після мі-
тингу мешканців, у будинках яких 
відключили світло, на черговому за-
сіданні виконкому отримали догану 
чиновники, які не запобігли від-
ключенню, – заступник мера Сергій 
Кондратюк та керівник управління 
муніципального розвитку Артем 
Ражев. А начальник управління ко-
мунального господарства Андрій 
Іщенко, за розпорядженням мера, 
мав написати заяву на звільнення, 
проте, як стало відомо, він продо-
вжує виконувати свої обов’язки.

«Така проблема не єдина. Це 
колишній гуртожиток, немає ін-
дивідуальних лічильників. Так, є 
люди, які не платять. Є люди, які 
платять, вони не повинні стражда-
ти. ЖЕК у повному обсязі платив? 
Невідомо. Оголошую розсліду-
вання, аби визначили, чи платив 
ЖЕК. Управління муніципального 
розвитку – начальнику догану, на-
чальника житлового господар-
ства – на звільнення», – сказав мер 
на засіданні виконкому.

Аби вирішити ситуацію, на 
думку місцевої влади, існує лише 
один вихід – перейти від загально-
будинкового лічильника до поквар-
тирних.

«Ми проводимо коригування 
проекту через державну експертизу, 
визначаємо точну суму, люди через 
2 тижні, як належить за законом, 
проводять збори. Визначають 
можливість співфінансування з їх 
сторони. Ми, міська рада, визнача-
ємо можливість співфінансування 
з нашої сторони. Для цього я як за-
ступник міського голови піду в де-
путатський корпус і буду просити 
депутатів про виділення коштів на 
реалізацію цього проекту», – наго-
лосив заступник Житомирського 
міського голови Сергій Кондратюк.

Проте мешканець будинку 
Шевченка, 43 Сергій Куник бачить 
вихід у наступному: «У них ви-
хід один – негайно погасити борг 
з місцевої казни, інакше толку 

не буде. І ситуація у міської ради 
навколо наших будинків і ЖЕКу 
склалася дуже тяжка. Тепер через 
допущені помилки вони вимушені 
шукати вихід з цієї ситуації, який 
лише один. На сьогодні рішен-
ням виконкому ВЖРЕПів немає, 
а «Полісся» з нами договір ще не 
заключило і, мабуть, не збирається. 
Тому ситуація дуже цікава, адже 
керуюча компанія, взявши нас на 
обслуговування, мала, в першу 
чергу, заключити з нами договори 
на комунальне обслуговування і на 
все інше. Вже майже місяць, як вони 
нас обслуговують, і жодного кроку 
зроблено не було. Мабуть, немає 
сьогодні в керівництві нашому 
людини розумної, яка могла б ці 
питання вирішувати негайно та 
згідно із законодавством», – сказав 
мешканець багатоповерхівки.

На запитання журналістів, чи 
знають люди, куди далі їм спла-
чувати за платіжками за електро-
енергію, Сергій Іванович зауважує, 
що тут вони можуть тільки гадати.

«Хто за цей місяць пришле нам 
платіжки, ми ще не знаємо, але 
дуже цікаво, звідки вони прийдуть. 
Якщо міська влада думає, що люди 
не розуміють, в яку ситуацію вона 
потрапила, то розуміємо ми все 
надто добре. Але одне ми можемо 
гарантувати: ми не дозволимо від-
ключати нам світло або що інше. 
Все повинно бути згідно із зако-
нодавством. Якщо з нами будуть 
по-варварськи, ми перекриємо на-
ступного разу трасу міжнародного 
значення. І людей вже буде значно 
більше (близько тисячі точно)», – на-
голосив Сергій Куник.

А тим часом контрольно-ана-
літичний відділ проведе службову 
перевірку комунального підприєм-
ства «Виробниче житлове ремонт-
но-експлуатаційне підприємство 
№ 16» міськради за фактом від-
ключення електричної енергії у ви-
щезгаданих проблемних будинках. 
Про це йдеться у розпорядженні 
міського голови Сергія Сухомлина 
від 6 серпня 2018 року, оприлюдне-
ного на сайті мерії.

В ході проведення перевірки 
відділ має дослідити питання 
щодо:

• структури тарифу, поряд-
ку нарахування та сплати кому-
нальних платежів, в тому числі 
за електроенергію, по будинках 
на вул. Шевченка, 41, 43 та Івана 
Гонти, 2;

• договірних умов на спожи-
вання та сплату комунальних по-
слуг між мешканцями будинків по 
вул. Шевченка, 41, 43 і Івана Гонти, 
2 та КП «ВЖРЕП № 16» Житомир-
ської міської ради;

• проведеної роботи КП 
«ВЖРЕП № 16» Житомирської 
міської ради з боржниками щодо 
стягнення боргу по спожитих ко-
мунальних платежах, в тому числі 
за електроенергію, в будинках по 
вул. Шевченка, 41, 43 та Івана Гонти, 2;

• порядку розподілу та спря-
мування комунальних платежів, 
отриманих КП «ВЖРЕП № 16» 
Житомирської міської ради від 
населення, в тому числі від меш-
канців будинків по вул. Шевченка, 
41, 43 та Івана Гонти, 2;

• наявної системи обліку та роз-
поділу електричної енергії в будин-
ках по вул. Шевченка, 41, 43 та Івана 
Гонти, 2.

Мер розпорядився розпочати 
перевірку не пізніше 8 серпня цього 
року, визначити строки її проведен-
ня (не більше 20 робочих днів) та 
склад перевіряючих. За результа-
тами перевірки складуть акт.

Керівник КП «ВЖРЕП № 16» 
Житомирської міської ради Максим 
Трухній зобов’язаний забезпечити 
належні умови для проведення пе-
ревірки та сприяти її проведенню 
шляхом надання документів, пояс-
нень та іншої необхідної інформації.
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Справжнього свідка «кривавої 
епохи» з нами немає вже рік

Микола Корзун

4 серпня 2018 року 
виповнився рік з часу, 
як від нас, житомирян, 
відійшов у вічність 
Франц Карлович 
Бржезіцький.

Багато засобів мас-медіа торік, 
якраз у цю ж пору, повідомили на 
всю Україну про смерть останнього 
в’язня концтабору Майданек, який 
довгий час ніс із собою пам̀ять про 
страшні і трагічні часи «червоно-
го» століття, як назвав ХХ століття 
видатний український філософ 
Мирослав Попович.

Франц Бржезіцький не дожив 
лише місяця до свого 93-го дня на-
родження. У Житомирі його похо-
вали із усіма почестями, яких удо-
стоювалися відомі і найповажніші 
у місті житомиряни. Зі смертю 
Франца Карловича від нас пішла 
у вічність ціла епоха, яку люди 
часто забувають, або ж і просто 
неспроможні пізнати її страшної 
суті. У пам̀яті ветерана, який пере-
жив ув̀язнення трьох нацистських 
і одного радянського концтабору, 
залишалося дуже багато фактів, 
подій та історичних деталей, яких 
не можна почерпнути у жодному 
із колишніх (та й навіть сучасних) 
підручників чи наукових праць. 
Так, зокрема, у спогадах Франца 
Бржезіцького постає дещо інша, 
аніж у підручниках, історія оку-
пації Житомира, яка розпочала-
ся 9 липня 1941 року. Адже й до 
сьогодні жодне відоме в Україні 
історичне джерело не повідомляє 
реальної кількості окупаційних 
військ, які дислокувалися влітку 
1941 року у Житомирі.

Якщо у липні 1941 року Жито-
мир заполонили власне німецькі 
військові підрозділи, то вже напри-
кінці серпня того ж таки 1941-го 
у місті та приміських селах Альбі-
нівці, Хінчанці, Псищах, Вацькові 
розташувалися кілька батальонів 
словацької дивізії, які квартирува-
ли у Житомирі та його передмісті 
аж до осені 1942 року. Саме у Жи-
томирі розпочинаються контакти 
та зв̀язки командира майбутньо-

го партизанського загону слова-
ків Яна Налєпки із керівниками 
радянського підпілля Григорієм 
Шелушковим. До речі, взимку та 
навесні 1942-го року зв̀ язковим 
у підпіллі був якраз Францішек 
Бржезіцький. Саме він неоднора-
зово згадував про факт зустрічі 
словацьких офіцерів із Григорієм 
Шелушковим. Щодо словаків, то 
саме у розповідях Франца Брже-
зіцького можна було відтворити 
найбільш повну картину та харак-
тер їх взаємостосунків із місцевим 
населенням. У побуті житомирян 
періоду першого року нацистської 
окупації словацька присутність 
була очевидною на рівні продо-
вольчої підтримки, бо ж якраз сло-
вацька хлібопекарня щоденно за-
безпечувала близько однієї тисячі 
буханців хліба для потреб словаць-

ких солдатів та 
офіцерів. Чимала 
частка словацько-
го хліба опиня-
лася у домівках 
житомирян, де 
к вартиру вали 
словаки. Жито-
миряни знову ж 
таки за допомоги 
словаків діставали 
дуже дефіцитний 

на той час цукор, а упродовж 
1941–1942 років багато звиклих до 
куріння житомирян користува-
лися цигарками словацького ви-
робництва.

Восени 1942-го року Франца 
Бржезіцького заарештувала міс-
цева житомирська поліція, і він 
потрапляє до камери гестапо. 
Звісно ж, за участь у підпільній 
організації. На той час майже 
два десятки підпільників на чолі 
із керівниками Григорієм Ше-
лушковим та Олексієм Бородієм 
окупанти заарештували та стра-
тили. Підлягав знищенню і Франц 
Бржезіцький, який більше двадця-
ти діб провів у камері смертників, 
звідки щотижня виводили когось 
із в’язнів на розстріл. Але у лютому 
1943-го року його відправили до 
концтабору Майданек, який на-
цисти облаштували для знищен-
ня в̀ язнів на території Польщі. 
У концтаборі Франц Бржезіцький 
вступає до польського підпілля, 
яке керувалося ув̀ язненими бій-
цями Армії Крайової. Саме цей 
факт причетності житомирянина 
до аківського підпілля і став при-
чиною його арешту у 1945-му році, 
коли він, вже після звільнення із 
концтабору, був мобілізований до 
лав Радянської армії. Таким чином, 
після камери житомирського гес-
тапо восени 1945 року Францу 
Карловичу Бржезіцькому довелося 
випробувати на собі експеримен-
тальні допити слідчих радянсько-
го СМЕРШу, які влаштували для 

22-річного юнака показовий роз-
стріл на території тюрми у місті 
Ковелі. Звідти, вже із радянської 
тюрми, Франц Карлович Бржезіць-
кий і тікає у листопаді 1945 року. 
Два місяці пішки, і за допомогою 
товарного залізничного транспорту 
він добирається до свого рідного 
міста. У Житомирі, де на нього 
чекали працівники МГБ, Франц 
Бржезіцький одразу переходить на 
нелегальний стан і майже три роки 
ховається у потаємному льосі, який 
він облаштував для себе ще у часи 
нацистської окупації. І все ж таки 
його арештовують і допитують на 
вулиці Паризької Комуни, де роз-
ташовувалось обласне управлін-
ня МДБ. Цікавими були спогади 
Франца Карловича про допити 
і про перебування у «сталінській 
академії» (концтабір Майданек він 
називав «гітлерівським університе-
том»), де його запитували не лише 

про підпілля Армії Крайової, але й 
про обставини провалу житомир-
ського підпілля у травні та червні 
1943 року. Зрештою із 1949-го по 
1954-й роки Франц Бржезіцький 
перебував у Омському таборі осо-
бливого призначення, де сидів 

разом із засудже-
ними вояками 
УПА та «лісовими 
братами» із При-
балтики. Після 
смерті Сталіна 
у 1953 році він, 
як і більшість по-
літичних в̀ язнів, 
подає заяву на 
реабілітацію. Ми-
нув рік, перш ніж 
Франц Бржезіць-
кий потрапляє 
до Житомира. 
Місто якраз роз-
почало процес 
післявоєнної від-

будови, а тому Франц Бржезіць-
кий подався у будівельники. Так 
він і працював аж до часу виходу 
на пенсію у 64 роки бригадиром 
будівельної бригади. Звісно, ор-
денами та медалями радянські 
чиновники за трудову доблесть 

Франца Бржезіцького не удостоїли, 
але старше покоління житомирян 
довго пам̀ ятало, що кращого бу-
дівельного майстра і кращого ор-
ганізатора-бригадира, ніж Франц 
Бржезіцький, у Житомирі не було. 
Його особисто знали усі партійні 
і радянські начальники. Мабуть-
таки, поважали, хоча, звісно, як 
людину класово-ненадійну тро-
хи остерігалися. У часи новітньої 
української незалежності, коли про 
сталінський терор стали відкрито 
говорити, Франц Бржезіцький не 
особливо любив згадувати тяжке 
і трагічне минуле. Більше полю-
бляв розповідати про своїх друзів 
дитинства, юності, про побратимів 
із концтабору, які навчали його не-
простій науці виживання. В Украї-
ні своєрідна популярність Франца 
Бржезіцького настала вже посеред-
ині 90-х років минулого століття, 
коли його як одного із небагатьох 
в̀ язнів нацистських концтаборів 
часто запрошували на церемонії 
вшанування пам̀яті мільйонів за-
гиблих соратників по неволі.

Був противником всіляких «ре-
волюційних поворотів» і завжди 
вважав, що ворон ворону ока не 
виклює, коли йшлося про про-
тистояння українських олігархів. 
Найбільшою святинею вважав 
сім’ю і тяжко страждав після 
смерті своєї дружини, без якої 
доживав самотужки свої останні 
десятиліття.

Франца Карловича немає серед 
нас вже рік. Більше не побачиш 
у центрі Житомира його постаті 
у незабутньому береті, завжди із 
кількома жменями у кишенях зер-
на чи насіння для голубів. Більше 
немає свідка епохи, яку ми й досі 
називаємо «червоним століттям». 
Хоча все частіше не можемо збаг-
нути справжньої її суті. Що й не-
покоїть найбільше.

Саме завдяки спогадам 
Франца Бржезіцького більш 
рельєфно постає картина 
розвитку подій на початку 
окупації військами вермахту 
нашого міста.

Тривалий час у Житомирі без 
присутності Франца Брже-
зіцького не проходив жоден 
мітинг пам`яті на честь за-
гиблих в`язнів нацистських 
концтаборів. Визнавав сиво-
чолий ветеран і День перемо-
ги, а також – День партизан-
ської слави, встановлений 
в Україні для відзначення 
щорічно у вересні. 
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У неділю, 5 серп-
ня, увечері, жителі 
с. Кам’янки Жито-
мирського району 
виявили на околиці 
села у лісовому масиві 
автомобіль, в якому 
знаходились трупи 
батька та доньки.

Як повідомляють у відділі ко-
мунікації поліції Житомирської 
області, попередньо встановлено, 
що чоловік убив 8-річну дитину 
та покінчив життя самогубством. 
Жовтий автомобіль «Renault 
Kangoo» у лісовому масиві 5 серп-
ня помітили місцеві молоді люди 
і, коли тривалий час з нього ніх-
то не виходив і до нього не під-
ходив, вирішили наблизитись. 
Підлітки побачили у салоні тіла 
людей і відразу зателефонували 

за номером «102». Повідомлення 
про страшну знахідку надійшло 
після 21.00.

«На місці події поліцейські 
з’ясували, що на тілах загиблих 
є ножові поранення. Їх особи 
були ідентифіковані – це жи-
томиряни, 34-річний батько та 
8-річна донька. У салоні також 
було знайдено записку, ймовір-
но, написану чоловіком, у якій 
він пояснює свої дії побутовими 
негараздами та непорозуміння-
ми у родині», – йдеться у пові-
домленні відділу комунікації 
поліції області.

За цим фактом поліцією роз-
почато кримінальне провадження 
за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримі-
нального кодексу України. Триває 
встановлення усіх обставин.

У ході першочергових заходів 
встановлено, що чоловік близько 
13.00 2 серпня зібрав власні речі та 
доньки і разом з нею поїхав з дому. 
Заяв від рідних щодо їх зникнення 
до поліції не надходило.

Хлопця затримали 
на Житомирщині, 
де він переховувався 
у бабусі.

Його знайшли оперативники 
на території Житомирської об-
ласті, де він переховувався у рід-
них. Близько двох тижнів тому до 
чергової частини Тальнівського 
відділення поліції надійшло пові-
домлення, що до Центральної ра-
йонної лікарні доставлено місцеву 
жительку з тілесними ушкоджен-
нями та з ознаками зґвалтування, 
того ж дня від отриманих травм 
жінка померла.

До розкриття даного кримі-
нального правопорушення, крім 
правоохоронців Тальнівського 
відділення поліції, було залуче-
но співробітників управління 
карного розшуку. Поліцейські 
встигли поспілкуватися з по-
терпілою та встановили особу, 
яка могла бути причетна до 
вчинення даного кримінального 

правопорушення. Ним виявився 
13-річний житель Житомирської 
області, представник однієї з на-
родностей, що разом з родиною 
тимчасово проживає в Тальному 
Черкаської області. Як з’ясували 
поліцейські, дана особа разом 
з родиною поспішно виїхала 
за межі області. Проведеними 
заходами їхнє місцезнаходжен-
ня було встановлено. 13-річний 
учасник події переховувався від 
правоохоронців в одному із рай-
центрів Житомирської області 
у бабусі, а батько, мати та стар-
ший брат підозрюваного – в од-
ному із сіл Вінницької області. Їх 
було запрошено до Тальнівського 
відділення поліції.

Наразі 13-річний хлопець 
визнає, що мав з жінкою стате-
вий акт, побив її та ледь живою 
залишив у кущах. Поліцейські 
перевіряють на причетність до 
вчинення даного кримінального 
правопорушення інших членів 
родини неповнолітнього. Про-
водяться активні слідчі дії.

У Житомирсько-
му районі серйозні 
травми через падіння 
з мотоцикла отримав 
місцевий житель. А на 
Романівщині водій 
іномарки зіткнувся 
з велосипедистом.

У неділю, 5 серпня, близько 
21.00 у смт Озерному водій мото-
цикла «Ява», 53-річний місцевий 
житель, не впорався з керуванням 
та впав з транспортного засобу. 
У результаті ДТП мотоцикліст 
отримав травми та був ушпита-
лений до Житомирської обласної 
лікарні. Про це інформують у від-
ділі комунікації поліції Житомир-
ської області.

«Ще одна ДТП сталася близько 
22.40 у смт Мирополі Романівсько-
го району. Попередньо водій авто-
мобіля «Renault Trafic», 30-річний 
місцевий житель, не впорався 
з керуванням та виїхав на смугу 
зустрічного руху, де допустив зі-
ткнення з велосипедистом, 34-річ-
ним жителем цього ж населеного 
пункту», – йдеться у повідомленні.

У результаті ДТП керманич 
велосипеда отримав тілесні 

ушкодження та був доставлений 
до районної лікарні.

Нині поліція з’ясовує всі об-
ставини обох ДТП.

Правоохоронці закликають 
усіх учасників дорожнього руху 
суворо дотримуватися правил 
безпеки. Водіям автомобілів 
варто пам’ятати: аби мати змогу 
контролювати транспортний засіб 
і вчасно уникнути дорожньої при-
годи, обирайте безпечну швид-
кість руху та не забувайте про 
перебування на дорогах у теплу 
пору року значної кількості дво-
колісних транспортних засобів. 

Пам’ятайте, що такі керманичі є 
повноправними учасниками до-
рожнього руху, тому слід стави-
тися до них з повагою.

Шановні  мотоцик лісти, 
скутеристи та велосипедисти! 
Зверніть увагу, що для захисту 
себе під час кермування необхід-
но одягати шоломи, спеціальні 
накладки на кінцівки тощо. Ви-
діляйте себе на дорозі за допо-
могою світлоповертаючих еле-
ментів або хоча б світлого одягу. 
Не забувайте про ці елементарні 
заходи, що можуть врятувати 
ваше життя та здоров’я!

За добу у ДТП травмувалися 
двоє велосипедистів

Уночі 2 серпня 
поліцейські групи 
реагування ПП Чер-
няхівського відділен-
ня виявили у районі 
місцевого сміттєзва-
лища дві вантажівки.

Під час перевірки документів 
з’ясувалося, що автомобілі повині 
пройти транзитом через район, 
однак усі обставини вказували на 
інше, – інформує відділ комуніка-
ції поліції Житомирської області. 
Триває встановлення подробиць 
події. На «Дафи» з напівприче-
пами поліцейські звернули увагу, 
коли один з них звернув у напрям-
ку сміттєзвалища, нині закритого 
через заповненість, а інший – при-
зупинився обабіч дороги.

– Минулого тижня до нас 
надійшла заява селищного голо-
ви про несанкціонований викид 
сміття на території району, за 
приблизними підрахунками не 

менше 70–80 тонн, тож переві-
ряючи обставини цієї події, ми 
посилили контроль за транзитом 
вантажівок по міжобласних до-
рогах району, – розповів начальник 
Черняхівського відділення поліції 
Віктор Левандовський. – І сьогодні 
уночі працівники групи реагу-
вання виявили дві вантажівки, 
що з’їхали з траси та прямували 
у сторону сміттєзвалища.

Така ситуація здалася полі-

цейським підозрілою, тож вони 
втрутились у неї, коли один з «Да-
фів» заїхав на територію уже не-
діючого підприємства. – Ми уже 
встановили, що обидва автомобілі 
їдуть з Львівської області, кінце-
вий пункт їх призначення поки 
незрозумілий, – продовжив Віктор 
Левандовський. – У нас є підстави 
вважати, що водії збирались ви-
кинути сміття знову на території 
нашого району.

Фури із львівським 
сміттям затримано  
в Черняхівському районі 

Житомирянин 
вбив 8-річну дочку 
і покінчив життя 
самогубством

13-річний житель 
Житомирщини 
згвалтував і вбив 
жінку на Черкащині
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Як каратимуть  
за несплату аліментів?

Закінчення. Початок  
у номері №29 від 1.08.2018

На початку липня депутати 
Верховної Ради України ухва-
лили закон № 8296, який по-
силить відповідальність за не-
сплату аліментів. Президент 
України Петро Порошенко 25 
липня підписав другий пакет за-
конів #ЧужихДітейНеБуває. Вже 
29 серпня норми Закону Украї-
ни №8296 вступають в дію. Про 
головні новації, в межах про-
екту «Я маю право», розповіли 
фахівці Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Житомир-
ській області.

Як новації закону №8296 
вплинуть на чиновників?

Українці, які хочуть стати 
членами Кабінету Міністрів чи 
зайняти посади держслужби 
категорії «А» або «Б», мають 
подавати заяву про відсутність 
заборгованості зі сплати алімен-
тів понад 6 місяців.

Якщо така заборгованість 
є – такий громадянин не може 
вступити на посаду державної 
служби категорії «А» або «Б» 
чи бути призначеним на посаду 
члена Уряду.

Якщо чиновник вже займає 
одну з вищеназваних посад 
і його заборгованість перевищує 
12 місяців, це є підставою для 
припинення державної служби:

– Член Кабміну (окрім 
Прем’єр-міністра) може бути 
звільнений з посади Верховною 
Радою.

– Якщо відповідний борг 
має заступник міністра – мі-
ністр має надати пропозицію 
про звільнення з посади такого 
чиновника.

Так само обов’язковим є по-
дання заяви про відсутність бор-
гу 6 місяців і більше для україн-
ців, які мають намір зареєстру-
ватися кандидатом у депутати чи 
очолити населений пункт.

Відомості про таку заборго-
ваність оприлюднюватимуться 
на офіційному веб-сайті Цен-
тральної виборчої комісії.

Повноваження депутата міс-
цевої ради можуть припинятися 
достроково за рішенням відпо-
відної ради у зв'язку з несплатою 
аліментів за 12 місяців.

Якщо виникли питання, за 
юридичною консультацією звер-
тайтесь до місцевих центрів та 
бюро правової допомоги. Їх 
адреси та контакти ви можете 
знайти на сайті http://zhytomyr.
legalaid.gov.ua/ua/ у розділі 
«Місцеві центри».

Більше інформації про про-
ект «Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті 
pravo.minjust.gov.ua та за но-
мером 0 800 213 103 (єдиний 
контакт-центр надання без-
оплатної правової допомоги).

КОЛОНКА

Аліна Бойко

З 17-19 серпня у літ-
ньому театрі «Ра-
кушка» відбудеться 
масштабна культурна 
подія – Міжнародний 
фестиваль мистецтв 
імені Володимира 
Шинкарука «Пісен-
ний Спас».

Про особливості цьогоріч-
ного фестивалю під час прес-
конференції розповіли коорди-
натор конкурсної програми Анна 
Волинець та президент фестива-
лю Ірина Шинкарук.

«Підготовка до конкурсу по-
чалась вже давно, ще на початку 
квітня. Розпочався перший етап, 
який проходив заочно. Конкур-
санти з усієї України, з інших 
куточків світу надсилали свої 
заявки, ми обробляли їх і надси-
лали журі. Цьогоріч дуже багато 
професійних людей, які перегля-
дали усі конкурсні роботи. При-
йом заявок закінчився 1 липня. 
І ось 1 серпня ми отримали за-
явки на 2-й тур. Ми вже знаємо, 
хто має їхати до нас у Житомир. 
Дуже приємно, що географія роз-
ширюється. Міста від заходу до 
сходу, від півночі до півдня – усі 
їдуть до нас у Житомир. Фести-
валь «Пісенний Спас» набирає 
обертів», – розповіла журналістам 
координатор конкурсної програ-
ми фестивалю Анна Волинець.

Протягом трьох днів фестива-
лю традиційно триває: конкурсна 
програма, концерти, творчі зу-
стрічі та майстер-класи відомих 
українських митців, виставки, 

ярмарки, обрядові дійства з на-
годи народного свята Спаса, за-
ключний гала-концерт за участі 
переможців, гостей фестивалю та 
відомих українських естрадних 
виконавців.

Цьогоріч у рамках міжнарод-
ного фестивалю 18 серпня від-
будеться благодійний концерт 
на підтримку солістки гурту 
«Фрістайл» Ніни Кірсо, яка ще 
1 червня перенесла інсульт і до-
тепер перебуває в комі. Вируче-
ні кошти з продажу квитків на 
концерт підуть на лікування та 
підтримку співачки.

«Ніна Кірсо тричі брала 
участь у фестивалі, вона була 
зірковим гостем. Ми повинні її 
підтримати в цю важку хвилину. 
Ми віримо, що незабаром вона 
одужає і знову буде нас тішити 
своїм співом та присутністю. Дай 
Бог їй здоров’я», – зі сльозами на 
очах розповіла Ірина Шинкарук.

Традиційно конкурсанти зма-
гатимуться за перемогу у таких 
номінаціях: «Виконавець естрад-

ної пісні» (вік учасників від 14 до 
35 років), «Виконавець авторської 
пісні» (вік учасників від 14 до 35 
років) та «Конферансьє» (вікових 
обмежень немає).

Крім конкурсної програми, як 
розповідають організатори, з 17 
до 19 серпня пішохідна вулиця 
Михайлівська перетвориться 
на фестивальне містечко: літе-
ратурні, художні алеї, ярмарки 
майстрів, творчі майстер-класи, 
спортивні та козацькі змагання 
і виступи молодих виконавців.

«Усі учасники, які не прохо-
дять у 2-й тур конкурсу, запро-
шені взяти участь у мистецькому 
марафоні. Цьогоріч відбулися 
зміни у розташуванні фести-
вального містечка, ми його пере-
носимо в центр міста на вулицю 
Михайлівську. Протягом 3-х днів 
працюватиме сцена, і кожен, хто 
подав вчасно заявку, аби висту-
пити на майданчику, зможе це 
зробити. 17 серпня на майдан-
чику виступатимуть діти зі шкіл 
бойового гопака, вони покажуть 
свою вправність не лише у танці, 
а й у володінні зброєю. Кожен 
бажаючий зможе спробувати 
себе у ролі українського воїна», – 
розповіла президент фестивалю 

«Пісенний Спас» 
Ірина Шинкарук.

Загалом на кон-
курс було надіслано 
понад 100 заявок, – 
розповідають ор-
ганізатори, обрано 
лише 40 учасників, 
з яких журі обере 
найкращих лауре-
атів, дипломантів 
і переможців.

«Радію з того, 
що фестиваль на-
бирає обертів, він 
стає престижним. 
Про нього чують 

в Україні і світі. Ми стоїмо в рей-
тингу одних з найкращих в Укра-
їні. На фестиваль подають заявки 
виконавці навіть з різних куточків 
світу: Канада, Китай. Це дійсно 
приємно», – зауважила Ірина 
Шинкарук.

Передбачається, що участь 
у фестивалі візьмуть Анжеліка 
Рудницька, Юрій Савош, Олек-
сандр Воєвуцький, Алла Попо-
ва, Юрій Градовський, Артем 
Кондратюк, Валентина Степова 
та інші українські зірки.

Стрічка Петра 
Авраменка під назвою 
«Вогонь самопосвя-
ти» здобула перемогу 
у номінації «За кра-
щий твір у телевізій-
ній сфері».

Про це інформує Урядо-
вий портал. Премію ім. Івана 
Франка в галузі інформаційної 

діяльності засновано 2004 року, 
вона присуджується щорічно до 
дня народження Івана Франка – 
27 серпня. Премією відзначають-
ся автори нових оригінальних 
творів, що сприяють утверджен-
ню історичної пам'яті народу, 
його національної свідомості 
та самобутності, спрямовані на 
державотворення і демократи-
зацію українського суспільства.

Цього року на здобуття пре-
мії надійшло 25 творчих робіт 
у 4 номінаціях.

«Вогонь самопосвяти» став 
першим фільмом навчально-
виховного проекту про життя 
видатних житомирян «Видатні 
постаті Житомира», що старту-
вав у 2017 році.

У рамках проекту на замов-
лення управління освіти міської 
ради режисер Житомирського 
академічного українського 
музично-драматичного теа-
тру імені Івана Кочерги Петро 
Авраменко написав сценарій 
та зняв фільм про почесного 

громадянина Житомира Олега 
Ольжича «Вогонь самопосвяти». 
Для зйомок відеороботи з місь-
кого бюджету було виділено 
60 тис. грн.

Прем’єра фільму відбулася 
у вересні 2017 року під час сесії 
Житомирської міської ради.

У 2018 році в рамках проекту 
виготовлено відеоролик «Де Шо-
дуар», про життя та меценатську 
діяльність Івана де Шодуара, 
презентація якого планується 
у серпні 2018 року.

Незабаром стартує ІV Міжнародний 
фестиваль «Пісенний Спас»  
імені Володимира Шинкарука

Фільм житомирського режисера став 
лауреатом премії Івана Франка 2018-го року



10 Середа, 8 серпня 2018WWW.20MINUT.UA Тема номера

Наталія Іжицька

Весною 2016 року 
Житомирська об-
ласна рада передала 
у власність міста ста-
діон «Спартак». На-
прикінці того ж року 
мер Житомира Сергій 
Сухомлин розповів 
про плани рекон-
струкції футбольного 
поля та поступово 
почав втілювати обі-
цяне в життя.

За підрахунками, загальна 
вартість проекту складе близько 
31 млн грн. Проте хто отримує ці 
кошти та чи заробляють на ре-

конструкції стадіону «Спартак» 
родичі чиновників?

Історія  
одіозного підрядника

Тендер на реконструкцію ста-
діону «Спартак», хоч і не з пер-
шого разу, але все ж таки виграла 
ПРБФ «Комунальник». Запросив-
ши майже 24 млн за свої послуги, 
фірма перемогла ще у вересні 2017 
року. Проте Управління капіталь-
ного будівництва (надалі УКБ) 
Житомирської міської ради, спи-
раючись на порушення в процесі 
публічних закупівель, відхилило 
усі пропозиції. На наступних тор-
гах переможцем визнали ПРБФ 
«Комунальник», якій довелося 
знизити свою пропозицію до 
21,8 млн грн. Згідно з укладеним 
договором, усі роботи мають за-
вершитися до кінця 2018 року.

Водночас минулого року сто-

совно ПРБФ «Комунальник» від-
крили кримінальне провадження. 
Досудове розслідування встанови-
ло, що ПРФБ «Комунальник» сві-
домо завищувала обсяг та вартість 
робіт. У результаті директор фір-
ми привласнив бюджетні кошти 
в особливо великих розмірах – 
1 млн 374 тис. грн.

У відповіді на запит проку-
ратура Житомирської області 
повідомила, що в провадженні 
слідчого відділу Житомирського 
ВП ГУНП перебувало ще одне 
кримінальне провадження за 
фактом вчинення службового під-
роблення офіційних документів 
під час провадження утеплення 
ЗОШ № 17. Ці два провадження 
об’єднали в одне. Поки триває 
розслідування, жодному з фігу-
рантів справи про підозру у вчи-
ненні кримінальних правопору-
шень не повідомлялося.

Кримінальне провадження не 
вплинуло на бажання УКБ уклас-
ти договір на реконструкцію стаді-
ону саме з ПРБФ «Комунальник». 
Дивно, що такі правопорушення 
ніяк не відбилися на репутації 
самої фірми. За нашими підра-
хунками, лише за перше півріччя 
2018 року ПРФБ «Комунальник» 
отримала 8 підрядів на загальну 
суму майже 53 млн грн.

– Я не в курсі, по якому об’єкту 
відкрите кримінальне проваджен-
ня. Була процедура закупівлі по 
тендеру, і його пропозиція була 
найкращою. Поки що претензій я не 
маю. На даний момент я впевне-
ний в «Комунальнику», – зазначає 
керівник УКБ В’ячеслав Глазунов.

Запитуємо думку стосовно кри-
мінального провадження проти 
ПРБФ «Комунальник» у керівника 

громадської ініціативи «За чесний 
тендер» Святослава Клічука.

– Відкриті кримінальні про-
вадження ще не доводять, що фір-
ма у чомусь винна, і не є законною 
підставою відхилити її тендерну 
пропозицію. Але якщо замовник 
йде назустріч такій фірмі, напри-
клад, в умовах оплати чи укладає 
з нею прямі угоди по допороговим 
сумам, то виникає питання, чим 
керується такий замовник, – за-
значає експерт.

Ми відправили інформацій-
ний запит до Управління Пів-
нічного офісу Держаудитслуж-
би в Житомирській області, де 
нам повідомили, що аудити по 
ПРБФ «Комунальник» не про-
водили. Проте нам вдалося ді-
знатися з Єдиного державного 
реєстру судових рішень про 
одну цікаву кримінальну справу. 
Прокурор Житомирського райо-
ну у 2013 році просив та власне 
отримав дозвіл на проведення 
позапланової ревізії державною 
фінансовою інспекцією України 
в Житомирській області.

Причиною для ревізії слугу-
вали договори між ПРБФ «Ко-
мунальник» і головним управ-
лінням житлово-комунального 
господарства та енергозбереження 
Житомирської обладміністрації 
про виконання підрядних робіт 
за програмою «Питна вода Жи-
томирського району». «Кому-
нальник» зобов’язався виконати 
роботи за програмою відповідно 
до проектно-кошторисної доку-
ментації та завершити роботи до 

середини грудня 2011 року. Об-
сяг фінансування у 2011 ріці склав 
3,2 млн грн. Директор фірми, усві-
домлюючи, що ПРБФ «Комуналь-
ник» не вкладається в зазначені 
терміни, склала фіктивні акти 
виконаних робіт. Свою провину 
директор фірми визнала повністю, 
однак суд вирішив залишити під-
робку документів без покарання.

За наявності подібного сум-
нівного минулого ПРБФ «Кому-
нальник» залишається в списку 
улюблених виконавців робіт за 
кошти бюджету. У 2014 році на 
утеплення дитсадка в Житоми-
рі фірма отримала замовлення 
в 3 млн 58 тис. грн. Наступного, 
2015, року– 2 млн грн. на рекон-
струкцію свинарника під приту-
лок для тварин.

Особливо багатим на підряди 
став минулий рік. Для прикладу, 
лише на реконструкцію частини 
будівлі гнійної хірургії та ден-
ного стаціонару терапії лікарні 
у м. Бердичеві ПРБФ «Комуналь-
ник» уклала угоду на майже 
7,5 млн грн.

За чиї кошти 
реконструюють  
стадіон «Спартак»?

Ми відправили інформаційний 
запит до УКБ Житомирської місь-
кої ради, аби дізнатися, яку суму 
коштів виділено з міського бюдже-
ту та ДФРР у 2017 та 2018 роках на 
реконструкцію стадіону «Спартак». 
Як виявилося, у 2017 році з місь-
кого бюджету виділили 550 тис. 

     Родина "Спартак":   хто з близьких
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і 10 млн – у 2018 році. З ДФРР ко-
шти на реконструкцію стадіону 
не надходили. Хоча на сайті ДФРР 
вказано, що обсяг фінансування 
реконструкції стадіону «Спар-
так» з ДФРР у 2018 році складає 
11 млн грн.

Виконавчий комітет Жито-
мирської міської ради надав 
інформацію про виділення 
у 2017 році державних коштів на 
суму 13387,479 тис. грн, з міського 
бюджету передбачені видатки за-
гальною сумою 10550,00 тис. грн.

У переліку проектів, що фі-
нансуються у 2017 році за рахунок 
бюджетної програми «Будівни-
цтво полів зі штучними покрит-
тям в регіонах України», розмі-
щена протилежна інформація. 
Обсяг фінансування за рахунок 
бюджетної програми – 1 млн 
978,5 тис. грн. Співфінансування 
за рахунок місцевих бюджетів має 
становити 13 млн 387 тис. грн.

«У державній програмі по фінан-
суванню спортивних майданчиків 
передбачалося на область 10 міль-
йонів, на місто Житомир перед-
бачали по цій програмі 1,9 мільйона. 
На кінець року вже сума прийшла: 
нам дали 13,5 мільйона. Трішки 
попрацювали, і все нормально, вже 
кошти прийшли. Ці кошти підуть 
повністю на стадіон «Спартак», 
на штучне покриття, треба буде 
менше витрачати з міського бю-
джету», – сказав Сергій Сухомлин 
у січні під час позачергового за-
сідання міськвиконкому.

Щоб розібратися в ситуації, за-
питуємо безпосередньо керівника 
управління капітального будів-
ництва. Проте В’ячеслав Глазунов 
і сам не може це прокоментувати. 
Хоч якось пояснити дану ситуація 
намагається головний інженер 
управління.

– Це заплановане співфінансуван-
ня, що йде за програмою «90 на 10%». 
Мінрегіон дає 13 (млн грн, – Ред.), а ми 
маємо надати свою частку фінан-
сування. Але замість 1,9 млн грн. 
міська рада (м. Житомира, – Ред.) 
виділила на це 10 млн грн., – пояснює 
головний інженер.

У договорі за 28 листопада 
2017 року прописано, що ПРБФ 
«Комунальник» того ж року мала 
отримати на реконструкцію ста-
діону майже 3 млн грн.

Проте у грудні 2017 року ПРФБ 
«Комунальник» в один день у два 
платежі перерахували 13 млн 

678 тис. Виникає питання: як це 
могло трапитися? Відповідь про-
ста: УКБ Житомирської міської 
ради та ПРБФ «Комунальник» 
27 грудня уклали додаткову угоду. 
У ній прописана сума, учетверо 
більша за попередню.

Як не дивно, наступного дня 
після укладеної угоди ПРБФ «Ко-
мунальник» перерахували більше 
13 млн грн. Ще 2 млн 400 тис. фірма 
отримала у квітні поточного року.

Ми двічі просили надати нам 
акти виконаних робіт, і нам двічі 
повідомляли, що вони до УКБ не 
надходили.

– Ми акти не підписували, 
скільки витратив «Комунальник» 
коштів на поле, нас не цікавить. 
Ось коли вони будуть подавати 
акт виконаних робіт та будуть 
закривати аванс, то ми перевіри-
мо ціну, якість, – додає головний 
інженер управління.

Згідно з основним договором, 
після отримання авансу ПРБФ 
«Комунальник» зобов’язана 
отримані кошти використати 
протягом трьох місяців та надати 
відповідні акти виконаних робіт. 
Проте і тут замовник та підрядник 
перестрахувалися та уклали до-
даткову угоду, у якій спираються 
на постанову Кабінету Міністрів.

– У Мінрегіоні діє програма 
для реконструкції спортивних 
об’єктів, де аванс закриваєть-
ся упродовж року. Це по наших 
об’єктах три місяці. Але діє по-
станова Кабінету Міністрів про 
закриття авансів саме для спор-
тивних об’єктів упродовж року. 
По даним авансам це не наша за-
баганка, це – постанова, – зазначає 

керівник управління будівництва 
міської ради.

Варто зазначити, що зміни до 
постанови Кабінету Міністрів, на 
яку спирається В’ячеслав Глазу-
нов, були затверджені 6 грудня 
2017 року, а угода укладалася 
в листопаді.

Поцікавилися думкою і ди-
ректора ПРБФ «Комунальник» 
Андрія Корзуна, на що той навів 
свій аргумент, чому він не надав 
акти виконаних робіт.

– Я чекаю. Адже, щоб по зако-
ну все зробити, потрібно зробити 
коригування проекту, провести 
експертизу. І після цього я маю 
право передавати акти, – розпо-
відає Андрій Миколайович.

Запитуємо, чи можна вважати 
конкурентною перевагою внесені 
зміни у початковий варіант до-
говору, укладеного між УКБ та 
ПРБФ «Комунальник», згідно 
з якими фірма отримала не лише 
попередню оплату за матеріали, 
але й додаткові кошти.

– Не зовсім конкурентна пе-
ревага, але точно допомога від за-
мовника підряднику у вирішенні 
фінансових проблем останнього, – 
зазначає керівник громадської 
ініціативи «За чесний тендер» 
Святослав Клічук.

Вузьке коло «своїх»
Довкола реконструкції стаді-

ону знаходимо близьких роди-
чів керівництва Житомирської 
міської ради. УКБ Житомирської 
міської ради замовило технічний 
нагляд на об’єкті «Реконструкція 
стадіону «Спартак». За перего-
ворною процедурою, тобто без 

тендеру, на 420 тис. грн уклали 
угоду з дружиною заступника 
Житомирського міського голови 
Сергія Кондратюка.

– Коли моя дружина отримува-
ла підряди, я не був заступником. 
Ставлення у мене до всіх однакове. 
Я попередив усіх начальників управ-
ління, що моя дружина не повинна 
працювати в жодному комуналь-
ному підприємстві, – запевняв нас 
Сергій Кондратюк.

Незважаючи на переконування 
заступника міського голови, його 
дружина продовжує отримува-
ти кошти за технічній нагляд за 
багатьма будівництвами у місті.

Однак належного контролю за 
ходом виконання робіт немає. Для 
Євгенії Кондратюк капітальний 
ремонт ДНЗ № 52 завершився 
отриманням 137 тис. грн. за тех-
нічний нагляд. Для самого садоч-
ка – неякісним виконанням робіт 
головного підрядника.

Будівництво спортзалу школи 
№ 10 призупинили через невихід 
на зв’язок виконавця робіт. І знову 
з міської казни пані Кондратюк 
за технічний нагляд отримує 
157 тис. грн. При цьому самі ви-
конавці переконують у жорсткому 
контролі з її сторони.

– Повірте, Кондратюк на 
об’єкті майже кожен день. Вона як 

наглядач –жорстока людина. Вона 
робить зауваження – ми виконує-
мо, – розповідає директор ПРБФ 
«Комунальник» Андрій Корзун.

Ще один «родинний» підряд, 
пов’язаний зі стадіоном «Спартак», 
надало «Житомиртеплокомуне-
нерго». Комунальне підприємство 
зобов’язалось сплатити ТОВ «Кан-
тар» 800 тис. грн за роботи з тех-
нічного переоснащення теплової 
мережі вздовж вул. Грушевського.

Співвласником цієї фірми є 
дружина заступника директора 
КП «Житомиртеплокомуненер-
го» Оксана Анатоліївна Сергійчук. 
Виконанням проектних робіт за 
цим же об’єктом, за який сплати-
ли 31 тис. грн, займалося все те ж 
ТОВ «Кантар».

Можна припустити,  що 
містяни стикнуться з черговою 
багаторічною реконструкцією 
з десятками мільйонів, витра-
чених з міського та державного 
бюджетів, яка перетвориться на 
гарний заробіток для оточення 
міського керівництва.

Матеріал підготовлено 
в рамках проекту «Сприяння 

прозорості влади у Західній 
Україні», що реалізовується ГО 

«Рівненський центр «Соціальне 
партнерство» за фінансової  

підтримки NED.
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Тарифи на газ та електро-
енергію невпинно ростуть, 
тож опалення оселі з кож-
ним роком обходиться все 
дорожче і дорожче. Один 
з логічних способів заоща-
дити на опаленні – це гра-
мотне утеплення приватно-
го будинку.

Підраховано, що тепло будівля втрачає:
• через дах – 30–45% тепла,
• через погано утеплені вікна – від  

10 до 35%,
• тонкі стіни можуть втрачати від  

25 до 40%,
• через двері виходить усього 5–15%, 

хоча і цього чимало.
Приділивши увагу цим проблемним 

місцям, можна зменшити втрати тепла 
і скоротити витрати на опалення.

Якісні вікна –  
запорука тепла в домі

Чому якісні вікна важливі для збе-
реження і підтримання тепла в домівці, 
ми запитали у експерта. «Для того, щоб 
найкраще та найефективніше зберегти 
тепло в приміщенні, краще вибирати вікна 
з більш товстішого профілю та з товстішим 
склопакетом. В ідеалі найкраще вибирати 
вікна з п̀яти-, шестикамерного профілю та 
зі склопакетом не менше 32 мм в товщи-
ну. Ці склопакети мають включати в себе 
енергозберігаюче скло, можливо, навіть із 
вмістом інертних газів. Це запобігає втраті 
тепла, а також поліпшує звукоізоляцію 

в оселі. Тобто мається на увазі, що такі вікна 
не лише зберігають тепло взимку, а також 
не пропускають спеку влітку, наприклад, 
якщо ми говоримо про сонячну сторо-
ну», – повідомив регіональний менеджер 
компанії з виробництва та встановлення 
металопластикових конструкцій ТОВ «Ін-
терПласт» Сергій Борисович Русілов.

Обираємо між внутрішнім 
і зовнішнім утепленням

Утеплення приватних будинків про-
водять зсередини і ззовні. Проте фахівці 
наполегливо рекомендують обирати зо-
внішнє утеплення.

Директор компанії з продажу будівель-
них матеріалів «Майстерпол» Олег Володи-
мирович Осовський розповідає: «Найефек-
тивніше утеплення у будь-якому випадку 
зовнішнє тому, що нам дуже важливо не 
пустити холод у наш будинок, в наші стіни. 
Утеплення зовні проводиться для того, щоб 
тепло і холод зустрілися безпосередньо 
в утеплювачі. Якщо ми правильно підби-
раємо товщину утеплювача, відповідно так 
звана «точка роси» переміщається у сам 
утеплювач і запобігає подальшій плісняві 
і мокрінню кутів, появі неприємного запаху 
в будинку».

Серед найефективніших матеріалів 
для зовнішнього утеплення, які наразі 
користуються великою популярністю, 
Олег Володимирович виділяє мінеральну 
вату (базальтову вату) і пінопласт. «Вибір 
утеплювача –мінеральної вати або піно-
пласту – підбирається індивідуально», – на-
голосив директор компанії «Майстерпол».

Внутрішнє утеплення будинку
Одним із важливих плюсів є те, що все-

редині утеплювати будинок можна навіть 
взимку, якщо вас, звісно, влаштовує такий 
варіант. Також не потрібно думати про гро-
міздкі крокву та підмостки, які ставляться 
при утепленні зовні. Великим мінусом та-
кого способу є зменшення площі кімнат 
за рахунок збільшення товщини стін. Тут 
важливо знати, що при неправильному ви-
борі матеріалів погіршується мікроклімат 
будинку, може почати збиратися конденсат 

і надалі з'явитися вогкість і пліснява. Щоб 
цього уникнути, слід ретельно дотримува-
тися технології, а в будинку повинна бути 
хороша вентиляція.

Зовнішнє утеплення будинку
Зовнішнє утеплення має ряд своїх пере-

ваг: збереження корисної площі; відсутність 
«ремонтного дискомфорту», оскільки не 
змінюється інтер'єр; не потрібно боятися 
появи плісняви, грибка; подовжується тер-
мін експлуатації будинку. Як бачимо, безліч 
переваг і відсутність мінусів. Утеплюється 
приватний будинок поетапно. Розглянемо 
кожен з етапів детальніше.

Утеплення цоколя  
будинку і фундаменту

Хтось може сказати, що цоколь уте-
плювати необов'язково, але не забувайте, 
що він є граничною межею між верхньою 
і нижньою частинами будинку. Утеплення 
цоколя зменшить різкий перехід від те-
плого до холодного, і це досить важливо.

Якщо розглядати внутрішнє утеплен-
ня, то цей спосіб підходить при наявності 
цокольного приміщення, льоху або під-
валу. Завдяки внутрішній теплоізоляції 
покращиться мікроклімат, можна позбу-
тися конденсату на внутрішній частині 
підвальних стін.

При зовнішньому утепленні значно 
зменшиться термін експлуатації будма-
теріалів – через їх знос під впливом при-
родних факторів.

«Фундамент – дуже важлива складова 
утеплення. Досить багато людей не приді-
ляють цьому належної уваги, вони більш 
зосереджені на оздобленні. Утеплення 
фундаменту – досить важливий процес, 
адже через фундамент в нижні частини 
стіни будинку пробирається холод, коли 
він неутеплений. Це стає причиною появи 
конденсату, грибка, плісняви», – зауважив 
директор компанії «Майстерпол» Олег 
Володимирович Осовський. Окрім цього, 
експерт радить звернути увагу на утеплен-
ня відмостки.

Матеріали для проведення робіт з уте-
плення фундаменту повинні характери-

УТЕПЛЕННЯ ПРИВАТНОГО БУДИНКУ 
своїми руками: матеріали, 
технології, поради фахівців
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зуватися:

• низькою теплопровідністю,
• низьким рівнем вологопоглинання,
• високою міцністю.
Найчастіше при утепленні фундаменту 

використовуються пінополістирол, звичай-
ний і екструдований, пінополіуретан.

Пінополістирол звичайний (піно-
пласт). Характеризується досить низьким 
рівнем теплопровідності (0,052 Вт/м*К), 
але він поглинає вологу, що можна відне-
сти до його мінусів. Тому при утепленні 
пінопластом обов'язкова наявність гідро-
ізоляції. Також пінопласт деформується 
при зовнішньому впливі, його слід за-
хищати від тиску ґрунту, додатково за-
криваючи із зовнішнього боку (наприклад, 
прошарком кварцового піску і цегляною 
кладкою) – витрати на це варто врахову-
вати, складаючи проект.

Пінополістирол екструдований. Його 
плити характеризуються високою міцністю, 
морозостійкістю, низькою теплопровідністю 
(0,038–0,043 Вт/м*К) і низьким показником 
вологовбирання.

Для розрахунку товщини листів уте-
плювача використовуються показники їх 
теплопровідності.

Пінополіуретан. Характеризується 
низькою теплопровідністю – 0,023–0,041 Вт/
м*К. Цей матеріал отримують за допомогою 
перемішування рідких компонентів, які про-
тягом 20 секунд стають твердими. Наносять 
його методом напилювання. Рівномірне 
нанесення, зумовлене рідкою формою, по-
збавляє від швів, через які можуть з'являтися 
«холодні містки» і підвищуватися теплов-
трата. Пінополіуретаном легко утеплювати 
стіни зі складною архітектурою, багатьма 
вигинами.

Не забуваємо про пол та підвал
Під час утеплення підлоги в приватному 

будинку враховуються:
• наявність цоколя або підвалу;
• поверховість будинку;
• матеріал, з якого він зведений, техно-

логія: дерево, цегла, каркасна основа.
При наявності цоколя проводиться його 

зовнішнє утеплення, щоб уникнути контак-
ту з вологою і холодною землею.

Холодне повітря піднімається знизу, 
тому за наявності підвальних приміщень 
відбувається різка зміна температур. Для 
запобігання появи конденсату, вогкості та 
плісняви в підвалі обов'язково облаштовують 
вентиляцію.

Підлога в підвалі повинна бути із бе-
тонною стяжкою, щоб зменшити вплив 
ґрунтових вод. Якщо стяжка відсутня, то 
на підлогу обов'язково насипається товстий 
шар (не менше 10 см) піску. Пісок збільшить 
теплоізоляцію з боку ґрунту і буде викону-
вати роль гідроізолятора.

Утеплення підвальних стін зовні най-
краще проводити при зведенні будинку. 
В іншому випадку доведеться звільняти 
стіни від ґрунту. Зовнішнє утеплення 
підвалу ефективніше за внутрішнє, осо-
бливо якщо зовні утеплюються і стіни: 
це дозволяє створити єдину теплоізоля-
ційну систему.

Якщо стіни в підвалі все-таки утеплю-
ються зсередини, враховується різниця тем-
ператур зовні та зсередини. Щоб уникнути 
конденсації вологи, потрібно подбати про 
гідро- і пароізоляцію під час утеплення.

У будинку, що стоїть безпосередньо на 
ґрунті (без підвалу), повинна бути бетонна 
стяжка, яка перешкоджає потраплянню хо-
лодного повітря. Але оскільки бетон сам по 
собі холодний, його обов'язково утеплюють.

Утеплення дерев'яної підлоги між по-
верхами потрібно лише тоді, коли є значне 

коливання температур. У цьому випадку 
проводиться паро- і теплоізоляція, під 
дерев'яним настилом на лагах створюється 
повітряна подушка.

Утеплення стін приватного будинку
Можна проводити зовнішнє утеплення 

фасаду та утеплення будинку зсередини. 
Про плюси і мінуси вже говорилося, хочеть-
ся лише нагадати, що, утеплюючи стіни, 
не забувайте про вікна. Якщо вони погано 
тримають тепло, утеплювач на стінах не 
допоможе.

Способи утеплення фасаду
Навісний фасад. Це конструкція, в якій 

на каркас кріпиться облицювання, а між 
ним та стіною кладеться шар утеплювача.

Каркас може бути або металевим, або 
дерев'яним. Між облицюванням і утеплюва-
чем обов'язково залишається просвіт в пару 
сантиметрів для відведення вологи від уте-
плювача. Під час утеплення таким способом 
використовують ватні утеплювачі: ековату, 
мінеральну або кам'яну вату.

«Мокрий» фасад. Відрізняється від 
навісного способом кріплення. Утеплювач 
закріплюють на стіні клейовою сумішшю 
або механічно (анкерами, дюбелями), зверху 
накладають армовану сітку і штукатурку.

Для такого способу підійдуть будь-які 
щільні утеплювачі: ватні (ековата, мінвата), 
у вигляді плит (пінопласт, екструдований 
пінополістирол, пресовані солома, пенька, 
пробка, водорості).

«Колодязна» кладка. При цьому спо-
собі використовують вологостійкі матеріали: 
пінополістирол звичайний або екструдо-
ваний, вермикуліт, керамзит. За цією тех-
нологією на стіну укладається утеплювач, 
а зверху, для його захисту, накладається 
облицювальна цегла.

Найчастіше фахівці рекомендують 
зовнішнє утеплення. Але якщо обираєте 
внутрішнє, слід врахувати кілька факторів:

• матеріал повинен бути максимальної 
щільності і мінімальної товщини – для еко-
номії житлового простору;

• матеріали повинні бути вогнестійкими, 
вологонепроникними;

• обов'язково облаштовується додаткова 
пароізоляція.

Утеплення стелі
Стеля утеплюється, якщо дах без уте-

плювача і нагорі немає житлового при-
міщення або мансарди, тобто існує різке 
коливання температур.

Якщо між поверхами підлога дерев'яна, 
то краще використовувати ватні утеплювачі, 
які щільно укладаються між лагами і до-
датково забезпечують звукоізоляцію.

За наявності перекриття з плит слід ви-
користовувати щільні матеріали: мінеральну 
вату, її показники – 50–200 кг/м3; ековату – 
30–75 кг/м3; пінополіуретан – 32–80 кг/м3.

Стелю кімнат останнього поверху краще 
утеплювати з горища, тому що утеплен-
ня з боку приміщення призведе до втрати 
простору. Так ми підійшли до утеплення 
горища.

Утеплення горища і даху будинку
Готуючись до утеплення горища, 

обов'язково перевірте міцність та цілісність 
перекриттів, фронтону, крокви. Якщо зна-
йдете тріщини, надломи, проведіть ремонт-
ні роботи, і тільки після цього беріться за 
укриття стін.

Для утеплення горища підійдуть: міне-
ральна вата, ековата, пінопласт, пінополіуре-
тан, керамзит, дерев'яна тирса. Тільки врахо-
вуйте, що для дахів із складною геометрією 
більш підходять м'які утеплювачі (наприклад, 

вата): з ними простіше обходити всі кути.
Обов'язковим етапом при використанні 

будь-якого із зазначених утеплювачів буде 
прокладання шарів гідроізоляції з боку 
покрівлі і проведення пароізоляції з боку 
приміщення. Якщо на горищі є вікна для 
провітрювання, то пароізоляцію можна 
не робити.

Під час утеплення даху будинку врахову-
ються геометрія даху; кількість схилів – один, 
два, три, чотири, плескатий дах, шатровий 
і т. д; наявність дефектів.

Для утеплення покрівель найчасті-
ше використовуються:

мінеральна вата – перевірений роками 
матеріал для дахів різних типів, тому в пере-
ліку вона перша. Не пропускає вологу, не го-
рить, відрізняється хорошою звукоізоляцією;

пінополіуретан – достатня теплоізо-
ляція, легкість нанесення навіть у важко-
доступних місцях, відсутність щілин і швів;

пінобетон – легкий, але міцний, не-
токсичний, забезпечує герметичність, 
тримає тепло;

спінене скло – стійке до займання, 
впливу води і пари, зберігає тепло, не де-

формується. Підходить для утеплення всіх 
типів дахів будинків;

ековата – екологічна (виробляється 
з паперових відходів), стійка до займання 
завдяки додаванню антипіренів до складу, 
характеризується достатньою звуко-, тепло-
ізоляцією. Наноситься без швів, герметично 
закриває щілини;

пінополістирол – підходить для всіх 
типів покрівлі, крім м'якої – через горючість 
і погану паропроникність;

керамзит, як і мінвата, вважається 
«класичним» матеріалом для утеплення. 
Серед його характеристик можна виділити 
те, що він надає конструкції міцності. Але 
насипається керамзит тільки на надійні 
перекриття, оскільки технологією перед-
бачається покриття його руберойдом або 
бетонна стяжка, а це зайва вага.

При обміркованому виборі матеріалів 
і технологічно правильно виконаному уте-
пленні приватних будинків можна і під-
вищити температуру в кімнатах в холодну 
пору року, і зменшити витрати на опалення. 
Сподіваємося, що наші поради вам у цьому 
допоможуть.
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Сопредседатель 
фракции Оппозици-
онного блока в пар-
ламенте Александр 
Вилкул на своей стра-
нице в Facebook напи-
сал: «Помните, как, 
взвинтив тарифы, 
Кабмин обещал суб-
сидии? Народ опять 
обманули».

Вилкул назвал некоторые ка-
тегории людей, которые могут 
испытывать проблемы при на-
значении или вообще лишиться 
субсидий:

«1. Люди, которые задолжали 
за коммуналку более 340 грн.

2. Гастарбайтеры (срок раз-
решенного пребывания для них 
за границей – 60 дней), то есть 
8 млн человек, которые вынуж-
дены горбатиться за границей.

3. Люди, которые не имеют 
доходов или с доходами ниже 
минимальных, и не платящие 

при этом ЕСВ (единый социаль-
ный взнос).

4. Владельцы машин (если 
авто моложе 5 лет).

5. Семьи, в составе которых 
есть ФОПовцы – в доходы зачтут 
1-2-3 минимальные зарплаты 
(в зависимости от группы ФОП), 
даже если они не имеют никако-
го дохода.

6. Безработные. Они смо-
гут претендовать на субсидию, 
только если зарегистрированы 
в службе занятости и учатся».

С мая 2018, согласно постанов-
лению Кабмина № 329, субсидии 
жителям будут предоставлять по 
новым, более жестким правилам. 
В то время, как, по данным вице-
премьер-министра по региональ-
ному развитию, строительству 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству Геннадия Зубко, от 
субсидий зависят 65% населения.

Оппозиционер отметил: 
«Власть хочет и дальше издевать-
ся над людьми, вот только сумма 
задолженности по коммуналке 
уже превысила 40 млрд грн. 
Предприятиям теплокоммунэ-
нерго не за что проводить ре-
монтные работы, из-за долгов 

по зарплате увольняются спе-
циалисты. Бездумное повыше-
ние тарифов изымает у людей 
последние деньги и поставило 
под угрозу следующий отопи-
тельный сезон».

Вилкул подчеркнул: «После 
победы на выборах мы снизим 
тарифы (себестоимость газа укра-
инской добычи – до 2 тыс. грн за 

тысячу кубометров, а продают 
нам его уже почти по 7 тыс. грн 
и хотят поднять до 11 тыс. грн). 
А субсидии сделаем социально 
справедливыми. Тепло в домах 
должно быть естественной ве-
щью, а не роскошью».

Вместе с коллегами из Оп-
позиционного блока Александр 
Вилкул более четырех лет назад 

разработал, внес в парламент 
и требует от Верховной Рады 
принятия законов, которых ждут 
миллионы украинцев, – пакета 
законопроектов по восстанов-
лению мира, поддержке про-
мышленности, созданию новых 
рабочих мест, снижению ком-
мунальных тарифов и введению 
моратория на их повышение. Но 
Парубий не выносит их в зал для 
голосования.

Напомним, ранее Александр 
Вилкул говорил о том, что неэф-
фективность власти, коррупция 
и война уничтожают транзитный 
и логистический потенциал, 
страна теряет миллиарды дол-
ларов. «У нас есть порты, выгод-
ное географическое положение 
между Европой и Азией. Но за 
последние четыре года Украину 
почти уничтожили как крупный 
логистический узел. Причина 
тому – неэффективность власти, 
коррупция и война. Необходимо 
исправлять ситуацию. По оцен-
кам экспертов, только на транзит-
ном и логистическом потенциале 
мы способны получать до 20% 
ВВП, а сейчас получаем от силы 
3–4%», – отметил политик.

Вилкул: За год власть на треть сократила 
количество получателей субсидий, а средний 
размер субсидии уменьшила на 40%

Невидимий рекорд: чому українці  
не відчувають росту реальних зарплат

Ольга Сідлецька

Реальні зарплати 
в Україні досягли 
історичного макси-
муму.

Про це свідчить досліджен-
ня Вищої школи економіки, 
у якому експерти ВШЕ проа-
налізували зміни номінальних 
середніх зарплат у пострадян-
ських країнах, країнах Схід-
ної Європи, Китаї та Бразилії 
з 2011 по 2017 рік (всього 17 
країн). Результати виявилися 
несподіваними.

« Ф орма л ь н о  с и т у а ц і я 
в Україні виглядає не надто 
райдужно: у 2017 році серед-
ня зарплата складала $273, 
і у загальному рейтингу зарп-
лат наша країна опинилася 
на третьому місці з кінця. 
Нижчі показники були лише 
у Таджикистана та Киргизста-
на. Інші країни колишнього 

СРСР могли похвалитися на-
багато кращими показника-
ми: у Росії середня зарплата 
складала $671, а в Білорусі – 
$422», – коментує головний 
редактор VoxUkraine Борис 
Давиденко.

Проте,  за словами екс-
перта, зовсім інша картина 
склалася, коли економісти 

перерахували середні зарпла-
ти у реальні на основі визна-
чення курсу місцевих валют 
до долара з урахуванням па-
ритету купівельної спромож-
ності. Це дало несподіваний 
результат:  $273 середньої 
зарплати у реальному вимірі 
відповідають $1070. Фактично 
на цю суму українець може 

собі дозволити придбати ті ж 
речі, що і американець, який 
працює за $1070 в місяць.

«За реальними зарплатами 
Україна опинилася в рейтин-
гу вже на 11 сходинці замість 
15-ї. Зокрема, громадянин 
Бразилії, що заробляє $927, 
по факту живе г ірше, ніж 
українець із зарплатою $273. 
У вимірі реальних зарплат 
2017 рік став для України 
рекордним за всю історію ї ї 
незалежності.

Станом на травень 2018 
року середня зарплата в Укра-
їні продовжувала динамічно 
зростати, не в останню чергу 
завдяки черговому адміні-
стративному підвищенню мі-
німального рівня оплати пра-
ці на початку року на 16,3%. 
Так, у травні середня зарпла-
та становила вже 8725 грн, або 
$334, що на 16,8% більше, ніж 
у листопаді 2017-го. Ці $334 
перетворюються за парите-
том купівельної спромож-
ності у $1271 (з урахуванням 
поправки на інфляцію в Укра-

їні та США за перші п’ять мі-
сяців 2018-го) », – розповідає 
Борис Давиденко.

Більшість українців не ві-
рять цифрам і розрахункам 
на основі даних Держкомстату. 
Згідно з даними опитування 
соціологічної групи «Рейтинг», 
минулого місяця 60% україн-
ців вважали, що їхнє фінансо-
ве становище за останні шість 
місяців погіршилося.

На думку головного ре-
дактора VoxUkraine, недо-
віра має підстави, Держстат 
не дуже добре розуміє, що 
в реальності коїться на рин-
ку праці. «У держстатистики 
повні і достовірні дані дале-
ко не на вс іх працюючих, 
а тільки на держслужбовців, 
бюджетників, військових та 
співробітників крупних під-
приємств. Можна допустити, 
що в цілому по економіці ЗП 
зростають повільніше», – під-
сумував експерт.

Матеріал підготовано 
у рамках співпраці  

з проектом «Voxconnector»
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Ольга Сідлецька

Які проблеми міс-
та просять вирішити 
житомиряни у своїх 
електронних петиці-
ях, з̀ ясовували наші 
журналісти.

30 липня у розділі «Електро-
нні петиції до Житомирської 
міської ради» з̀ явилася петиція 
під назвою «Жахливий стан та 
вигляд фонтану «Космонавт» на 
Польовій!». Автор петиції – Ві-
кторія Сергіївна Зайцева. Міс-
тянка просить міську владу при-
вести у належний вигляд фонтан 
на Польовій.

«Шановна місцева влада, 
звертаюсь до Вас з проханням 
оновити дуже занедбаний фон-
тан, який знаходиться на По-
льовій. Це місце, де відпочиває 
багато людей, молодь, мами з ді-

тьми. Велике прохання звернути 
увагу на жалюгідний стан лавок, 
на стан покриття дороги навколо 
самого фонтану. Те, що плаває 
у самому фонтані, взагалі брид-
ко описати. Велике прохання 
звернути увагу та поновити», – 
йдеться у тексті петиції. Наразі 
електронне звернення набрало 
50 з 250 необхідних для розгляду 
місцевою владою підписів.

Тим часом житомиряни, 
які люблять посидіти або про-
гулятися поблизу водограю, 
скаржаться, що територія на-
вколо фонтану у жахливому 
стані. Тут неодноразово через 

дорожнє покриття з вибоїнами 
травмувалися діти і літні люди. 
Можливо, хоч через електронну 
петицію люди достукаються до 
представників влади.

Питання громадських вбира-
лень у Житомирі стоїть вже не 
перший рік. Щоправда, остан-
нім часом міська влада почала 
вживати хоч якісь заходи для 
її вирішення: поставили біоту-
алети, найближчим часом за-
працюють модульні туалети на 
Івана Кочерги та у Гідропарку.

Створення мережі громад-
ських вбиралень європейського 
зразка по всьому місту вимагає 

у петиції «Створення КП "Жито-
мир Туалет"…» містянин Андрій 
Поліщук.

«Ситуація, яка склалася 
з туалетами в місті, є загрозли-
вою і продовжується це не один 
рік…Мер заявляє про те, що 
місто європейське, що воно роз-
вивається і воно навіть перше 
місто у Європі, де фонарі будуть 
всі діодні… А як же справа з ту-
алетами??? Ніяк. Тому вимога, 
щоб туалет європейського зраз-

ка був у кожному мікрорайоні, 
з опаленням, кондиціонером 
і прибиральницею. Для цього 
створити КП», – пише у петиції 
Андрій Поліщук. Автор пети-
ції наголошує, що Європа по-
чинається саме з таких речей. 
На його думку, такі вбиральні 
мають бути безкоштовними, 
а доки вони не з`являться, 
необхідно встановити біотуа-
лети у кожному мікрорайоні 
міста. Зазначена вище петиція 

набрала 66 з 250 необхідних для 
розгляду голосів.

А от житомирянин Олег Ро-
гов пропонує озеленити коло 
на площі Соборному. «Просимо 
облагородити територію круго-
вого руху на площі Соборній. 
Посадити клумбу округлої фор-
ми в центрі кругового руху», – 
йдеться у тексті петиції.

Як зауважує її автор, у жод-
ному місті європейських країн 
такого кола, як у Житомирі, не 
побачиш. На думку Олега Рого-
ва, озеленення на майдані Со-
борному вирішить ряд проблем: 
зменшиться кількість порушень, 
полегшиться рух, зросте безпека 
для водіїв, центральна частина 
міста стане більш привабливою. 
Крім того, автор петиції вважає, 
що коло в центрі майдану Со-
борного може стати візитівкою 
міста, якщо в його центрі по-
ставити герб Житомира.

Які зміни чекають на майдан 
Соборний – побачимо зовсім 
скоро. Адже 2 серпня міський 
голова Сергій Сухомлин підпи-
сав розпорядження про створен-
ня робочої групи з впроваджен-
ня інфраструктурного проекту 
із перетворення майдану Со-
борний на громадський простір.

Ще одна петиція, варта 
уваги, з̀ явилася 30 липня. Її 
автор Петро Петрович Козак 
пропонує пустити трамваї на 
Богунію. «Вимагаємо пустити 
трамвай на Богунію і забрати 
повністю маршрутки. Якщо 
пустити трамвай на Богунію 
і забрати маршрутки, це під-
вищить фінансовий прибуток 
в казну міста», – йдеться у пети-
ції. Містяни поки що не дуже 
активно підтримують ідею 
Петра Козака: петицію під-
тримали 13 осіб.

Чого хочуть житомиряни:  
оновити фонтан на Польовій, 
громадські вбиральні, озеленення 
Соборної і трамвай на Богунію
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Китайську компанію можуть 
відсторонити від реконструкції 
дороги «Київ – Чоп» 

Із дітьми за кордон. 
Які документи потрібні?

Через низку пору-
шень умов контракту 
головний інженер-ре-
зидент звертатиметь-
ся до Укравтодору 
щодо розірвання 
контракту з китай-
ською компанією, 
що має виконувати 
роботи з розширення 
дороги Київ-Чоп.

Про це було наголошено на на-
раді у приміщенні Служби авто-
мобільних доріг у Житомирській 
областіі.

Як інформують у прес-службі 
САД у Житомирській області, 
зустріч між керівництвом САД, 
ДП «Житомирський облавтодор» 
з представниками китайської ком-
панії відбулась за участі радника 
голови Житомирської обласної 

державної адміністрації Валерія 
Повара.

Була скликана нарада з при-
воду ситуації, що склалася на 
139-му кілометрі шляху М-06 
«Київ – Чоп», де у зв’язку з від-
криттям вибоїни був ускладнений 
рух автотранспорту. Внаслідок 
цього життя і здоров’я громадян 
та гостей України були в небезпе-

ці, – такими словами розпочав на-
раду заступник начальника САД 
з ремонту та експлуатаційного 
утримання автошляхів Андрій 
Золотько та додав, що служба 
з проханням усунути дану про-
блему неодноразово зверталась до 
пана Чена, але жодних дій з боку 
підрядної організації не було.

Андрій Савелійович наголо-

сив, що Службою автомобільних 
доріг у Житомирській області як 
власником шляху у червні було 
видано ордер китайській компа-
нії і з цього часу за безпеку руху 
несе відповідальність Sinohydro 
Corporation Limited (КНР). Пред-
ставник генпідрядника дав пояс-
нення: «Ми знайшли компанію, 
яка це змогла б зробити». Мова 
йде про ДП «Житомирський об-
лавтодор», яке останні роки об-
слуговувало цю ділянку шляху. 
Але всі домовленості відбуваються 
усно.

«Угода про аварійний ямко-
вий ремонт та експлуатаційне 
утримання даної ділянки шляху 
на час реконструкції дороги Київ-
Чоп повинна бути укладена най-
ближчим часом», – така позиція 
головного інженера-резидента 
з технічного нагляду Георгіоса 
Папапавлоу.

Нагадаємо, що у листопаді 
2017 року очільник Держагент-
ства автомобільних доріг Славомір 
Новак та представник китайської 

компанії Sinohydro Corporation 
підписали угоду про реконструк-
цію відрізків траси М-06 «Київ – 
Чоп» на території Житомирської 
області. Строк виконання робіт – 2 
роки. Контракт укладено у рам-
ках проекту «Поліпшення тран-
спортно-експлуатаційного стану 
автомобільних доріг на підходах 
до Києва». Фінансування проек-
ту здійснюється за кошти Євро-
пейського банку реконструкції й 
розвитку, а також Європейського 
інвестиційного банку. Проектом 
передбачається реконструкція до-
роги і доведення її до технічної 
категорії «1-Б» (ділянка довжиною 
22,3 км) з 4-смуговою бетонною 
проїзною частиною (2х7,5м), а та-
кож будівництво й реконструкція 
4 транспортних розв’язок у двох 
рівнях, реконструкція 3 існуючих 
шляхопроводів через залізничні 
колії, реконструкція існуючого 
мосту через Кам’янку, будівництво 
2 пішохідних мостів, реалізація 
засобів освітлення й сучасних за-
собів організації безпеки руху.

Їдучи у відпустку 
з дітьми, важливо по-
дбати про всі дрібниці 
заздалегідь. Особливо, 
якщо ви збираєтесь 
перетинати кордон.

Які правила виїзду дітей за 
кордон, які документи потрібні 
і що змінилось за останні місяці, 
дізнався Центр громадського мо-
ніторингу та контролю.

Лише у супроводі дорослих 
і за згодою батьків

За українськими законами, 
під час перетину кордону дітей 
до 16 років повинні супроводжу-
вати батьки або ж їхні опікуни. 
Якщо діти виїжджають з іншим 
дорослим, то у них повинен бути 
нотаріально завірений дозвіл від 
обох батьків із зазначенням мети 
та країни поїздки, терміну та імені 
особи, яка їх супроводжує. Втім, 
нещодавно Кабмін дозволив дітям 
виїжджати також у супроводі чле-

нів екіпажу повітряного судна.
Якщо дитина проживає лише 

з одним із батьків і виїжджає за 
кордон на термін понад місяць, то 
для перетину кордону потрібно 
мати нотаріально засвідчений до-
звіл від іншого з батьків.

Якщо батько не проживає 
з дитиною, то для спільної закор-
донної подорожі з дитиною йому 
потрібна офіційна, нотаріально 
завірена згода матері. Якщо колиш-
ня дружина не дає згоди, можна 
звернутися по дозвіл до суду. Втім, 
лише за умови відсутності забор-
гованості аліментів. Така ж про-
цедура для матері, якщо дитина 
живе з батьком.

Водночас є багато випадків, 
коли згода іншого з батьків не по-
трібна. Наприклад, якщо дитину 
виховує лише мати, і за докумен-
тами у дитини немає батька або ж 
він пропав безвісти, помер, позбав-
лений батьківських прав, визнаний 
недієздатним чи є іноземцем.

Без згоди одного з батьків
25 липня Президент України 

Петро Порошенко підписав зміни 
до Сімейного кодексу, за якими ма-

тері чи батьку не потрібна згода на 
вивезення дитини за кордон, якщо 
строк поїздки менше за місяць. Це 
стосується батьків, із якими за рі-
шенням суду проживає дитина.

«Для цього йому (або їй) необ-
хідно написати на місце прожи-
вання іншого батька або матері 
повідомлення про цей намір по-
їздки за кордон. В цій частині за-
безпечується право на інформуван-
ня», – пояснила заступник міністра 
юстиції Світлана Глущенко.

Також, згідно із новим законом, 
той із батьків, із яким проживає 
дитина, може самостійно виво-
зити дитину за кордон на понад 
місячний строк з метою лікування, 
навчання чи відпочинку, якщо дру-
гий із батьків заборгував аліменти 
за 4 місяці. У цьому разі потрібно 
взяти довідку про наявність забор-
гованості.

Крім того, не потрібно узго-
джувати подорож дитини за 
кордон, якщо інший із батьків не 
виплачував аліменти впродовж 
останніх трьох місяців дитині 
з інвалідністю, важкими хворо-
бами чи травмами. Стан дитини 
і факт заборгованості слід під-

твердити відповід-
ними довідками.

Варто знати, що 
за умисне порушен-
ня терміну поїздки 
закон передбачає 
штраф від 1700 до 
3400 грн. Зміни 
набудуть чинності 
29 серпня.

Окремий  
закордонний паспорт

У 2015 році Державна міграцій-
на служба припинила видавати ді-
тям проїзні документи та вписува-
ти дітей у паспорти батьків. Тепер 
для виїзду за кордон дітям, навіть 
немовлятам, потрібен окремий біо-
метричний закордонний паспорт. 
Хоча якщо у батьків є чинний за-
кордонний паспорт із записом про 
дітей, то їх також пропустять через 
кордон. Втім, варто пам’ятати, що 
цей дозвіл чинний тільки до кінця 
дії паспорта батьків. У разі закін-
чення терміну дії батькам і дітям 
доведеться оформлювати окремі 
закордонні паспорти.

Оформити біометричний закор-

донний паспорт можна у будь-якому 
відділенні міграційної служби або ж 
у спеціальних центрах адмінпослуг. 
Заяву на оформлення документа 
може подати один із батьків. І якщо 
паспорт оформлюється дитині до 12 
років, то вона може бути відсутня 
при цьому. Достатньо принести всі 
документи і фотокартки з собою. 
Але з 12 років присутність дити-
ни – обов’язкова, адже у неї беруть 
відбитки пальців, а з 14 років вона 
залишає і цифрований підпис.

Дітям до 16 років видають біо-
метричний закордонний паспорт 
строком на 4 роки, старшим – на 
10 років. Про це також варто 
пам’ятати, мандруючи з дитиною.

Матеріал Центру  
громадського моніторингу 

 та контролю
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

• FВТОСЛЮСАР З РЕМОНТУ АВТОБУСІВ 
В М.КИЄВІ, ЗП 700 ГРН./ДЕНЬ; ЗВАРЮ-
ВАЛЬНИК - РИХТУВАЛЬНИК, ЗП 14000 ГРН. 
ЖИТЛО ТА ОБІДИ БЕЗКОШТОВНО. ОПЛАТА 
ЩОТИЖНЯ. 0506909727,0676000161,050
9003444

БАРИСТА ТРЕБУЕТСЯ В КОФЕЙНЮ. ЗА-
РАБОТНАЯ ПЛАТА ПО СОБЕСЕДОВАНИЮ. 
0936009555

• БУДІВЕЛЬНИКИ НА ВЕЛИКЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО З ДЕКОРУ ФАСАДІВ ТА ІНТЕР`ЄРІВ. 
РОБОТА В М. КИЇВ. НАШ САЙТ: POLIGROUP.
COM.UA. 0672402228,0931222802,0952
885228

•	Будівельники ріізних	 спец-й	 за-
прош.	 в	Бельгію,	житло	9	600	 грн./
міс.,	офіц.	робота,	 з/п	від	320	 грн./
год.Ліц.№1008	від	09.09.16р.,	МСПУ.	
0680304811,0979204228.

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ТОРГО-
ВОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ СО-
ТРУДНИКИ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ. 
РАБОТА В ОФИСЕ 3-8 ЧАСОВ В ДЕНЬ. 
СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД + ПРЕМИИ. ОБУ-
ЧАЕМ. 0988219246;0631326288

• В ТОРГОВИЙ ЦЕНТР ПО ВУЛ.ВАТУТІНА 

ПОТРІБНІ ПРИБИРАЛЬНИЦІ І ДВІРНИКИ-

ПАРКУВАЛЬНИКИ ВІЗКІВ. ГР.Р ПОЗМІННИЙ 

2/2. ЗМІНИ ПО 12 ГОДИН. З/П 19 ГРН./ГОД. 

ТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗА НОМЕРОМ 0985180106

•	Вантажники на	постійну	роботу	в	м.Київ.	

Склад,	позмінний	графік	роботи.	ЗП	від	10	

500	грн.	Іногороднім	надається	житло.	067

3201886,0930351727,0667583958

•	Виробнику с/г	техніки,	Одеса:	оператор	

верстатів	з	ЧПУ,	газорізальник,	пилщики,	

стропальник,	токар,	ін.	Навчаємо.	Житло.	

0504927524

ВІЗИ В США, АНГЛІЮ, КАНАДУ, КОНСУЛЬ-
ТАЦІЇ З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ГРОМА-
ДЯНСТВО ЄС (РУМУНСЬКИЙ, УГОРСЬКИЙ 
ПАСПОРТ-БЕЗВІЗОВИЙ ВЇЗД В АНГЛІЮ, 
КАНАДУ, США. КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПРАЦЕВ-
ЛАШТУВАННЯ В ЧЕХІЇ. 0988411015(WH
ATSAPP),0994313922(ВАЙБЕР)

ВОДІЇ КАТ С. РОБОТА ПО УКРАЇНІ, 
З/П ДОГОВІРНА, ДОСВІД РОБОТИ 
ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. ТЕЛЕФОНУВАТИ З 09.00 
ДО 17.00. 0981517788,0981517798СЕРГІЙ

ВОДІЇ КАТ. СЕ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЗА 
СПІВБЕСІДОЮ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛА-
ШТУВАННЯ. ХОРОШІ УМОВИ РОБОТИ. 
0939002020,0685613580

В зв'язку з відкриттям
нового закладу
ПОТРІБНІ:

В зв'язку з відкриттям
нового закладу
ПОТРІБНІ:

Г/р позмінний, заробітня плата - ставка+%.
Робота в центрі міста

- КЕРУЮЧИЙ (ЗНАННЯ ПК, РОБОТА З 
ПЕРСОНАЛОМ, ЗАКУПКА ТОВАРІВ);

- КУХАР (ГАРЯЧИЙ/ХОЛОДНИЙ ЦЕХ);

- ПОМІЧНИК КУХАРЯ (ВИКОНАННЯ 
ДОРУЧЕНЬ КУХАРЯ, МИТТЯ 
ПОСУДУ);

- БАРМЕН

- ОФІЦІАНТИ

Тел.: 097-705-20-96, Лілія Михайлівна
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•	Водії. Робота	на	цементовозі	Вольво,	
зерновозі.	Евро-2,	Евро	-3,	категорія	Е,С	
по	Україні.	(067)3602502

•	Высокооплачиваемая работа	в	Польше,	
Чехии,	Израиле	для	всех.	Такого	еще	не	
было:	Оформление	и	проезд	за	наш	счет.	
З/п	от	20	000	до	60	000	грн.	0685859090

ГОРИНИЧНАЯ, З\П 4000 - 4500 ГРН, 
Г/Р СУТКИ ЧЕРЕЗ ДВОЕ. РАБОТА В 
Г.ЖИТОМИР. 0937988272,0973135697

ГРУЗЧИК НА МЕТАЛЛОБАЗУ. ОФИЦИ-
АЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. ЗАРАБОТ-
НАЯ ПЛАТА ОТ 7000ГРН. 0981837777

•	Двірники, прибиральниці,	оператори	
підлогомийної	машини	на	роботу	в	м.	Київ.	
Висока	заробітна	плата.	Надаємо	житло.	
0673417292

•	Ковка  та 	 кован і 	 елементи 	 по	
оптовим	 цінам.	 Доставка	 по	 всій	
Укра їн і . 	 Сайт : 	 KOVOSVIT .NET .	
(096)6406564;(044)3792466.

КЛАДОВЩИК-ВОДИТЕЛЬ. Г/Р -ПН-ПТ, С 
9-00 ДО 17-30 (СБ, ВС - ВЫХОДНЫЕ). РА-
БОТА В Г. ЖИТОМИР. ВСЕ ПОДРОБНОС-
ТИ ОГОВАРИВАЮТСЯ. 0504630709,ЛИ-
ЛИЯ

• КУХАР. ЗАРОБІТНА ПАТА ЗА СПІВБЕСІ-
ДОЮ. ГРАФІК РОБОЧИЙ З 10:00 ДО 00:00. 
0984851046

МОЙЩИКИ ПОСУДЫ СРОЧНО ТРЕБУЮТ-
СЯ В КАФЕ АФРОДИТА. ДОСТОЙНАЯ ЗА-
РАБОТНАЯ ПЛАТА. ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ 
РАБОТЫ. ДЕТАЛИ ПО 0672948342

•	Монтажники, монолітники,	арматурни-
ки,	різнороби,	водії	самосвалу,	кранівник,	
екскаваторник.	Робота	в	м.Київ.	Житло.	
0973297339

МУЛЯРИ (КАМЕНЯРІ) ТА БЕТОНЯРІ. 
ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВИСОКА (ВІД 20000 
ГРН). РОБОТА В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. 
ЖИТЛО НАДАЄМО БЕЗКОШТОВНО. 
0503100753

•	На вир.буд.сумішей	в	Київ:	фасувальники,	
пакувальники,	різнороби,	водії,	операто-
ри,	електрик.	ЗП	від	10000	грн.	Житло.	
0730569259

•	Німеччина: водії	к."B",	догляд	за	пе-
рестарілими,	будівельники-спеціалісти.	
Візи+праця:	Польща,	Чехія,	Естонія,	Шве-
ція.Ліц.	№	547294	ид.	Мін.	соц.	політики	
від	10.09.2010р.	0674550664

•	Одеса. Маляр	по	металу,	машиніст	крану,	
вантажник,	слюсар-ремонтник/-сантехнік/-
складальник,	зварювальник.	Житло	б/к.	
0504927524

• ОПЕРАТОР НА РОБОТУ В КОМПАНІЮ 
YAZАKI. З/П ВІД 8700 ГРН. ОФІЦІЙНЕ ПРА-
ЦЕВЛАШТУВАННЯ. БЕЗКОШТОВНЕ ПРОЖИ-
ВАННЯ ТА ПРОЇЗД. ЛЬГОТНЕ ХАРЧУВАННЯ. 
ВИПЛАТА ПІДЙОМНИХ - 1500 ГРН. ДОСВІД 
РОБОТИ НЕ ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. 0632561917

•	Офіц. робота	в	Європі.	Польща,	Лат-
вія,	Чехія,	Фінляндія.	Житло	б/к.З/П	
14000-52000.	Л.ДСЗ-АЕ637118-16.03.15.	
0979391431,0662731011

• ОФІЦІАНТ. ЗАРОБІТНА ПАТА ЗА СПІВБЕСІ-
ДОЮ. ГРАФІК РОБОЧИЙ З 10:00 ДО 00:00. 
0984851046

ОХОРОНЕЦЬ-ГОСПОДАРНИК В ПРИ-
ВАТНИЙ БУДИНОК В КИЇВСЬКІЙ ОБЛ. 
ОБОВ`ЯЗКИ: ОХОРОНА БУДИНКУ ТА 
ТЕРИТОРІЇ, ГОСПОДАРСЬКІ РОБОТИ. 
Г/Р - 2/2 ТИЖ. ОПЛАТА 500 ГРН/ДОБА. 
0443039220,0672322787ОЛЕНА,ОЛЬГА

ОХОРОНЕЦЬ-ГОСПОДАРНИК В ПРИ-
ВАТНИЙ БУДИНОК В КИЇВСЬКІЙ ОБЛ. 
ОБОВ`ЯЗКИ: ОХОРОНА БУДИНКУ ТА 
ТЕРИТОРІЇ, ГОСПОДАРСЬКІ РОБОТИ. 
Г/Р - 3/3 ТИЖ. ОПЛАТА 350 ГРН/ДОБА. 
0443039220,0672322787ОЛЕНА,ОЛЬГА

• ОХОРОННИКИ Ч/Ж НА ПОСТІЙНУ РО-
БОТУ  В  ОХОРОННУ  ФІРМУ.  ВАХТА, 
ПРОЇЗД ТА ПРОЖИВАННЯ ЗА РАХУНОК 
ПІДПРИЄМСТВА. З/П ЗА СПІВБЕСІДОЮ. 
0968689080,0983155059



19 Середа, 8 серпня 2018WWW.20MINUT.UA Бізнес

• ОХОРОННИК ВАХТА 7000 ГРН. ВАХТА 
21\10 АБО 30 ДНІВ НА ОБ'ЄКТІ - 15 ВДОМА. 
ДЕННІ ЗМІНИ ПО 12 ГОД. ПОТРІБНІ ОХО-
РОНЦІ В АГРОФІРМУ. ПРОЖИВ., ХАРЧУВ., 
ФОРМА И ДОСТАВКА НА ОБ'ЄКТ ЗАБЕЗ-
ПЕЧУЕ ФІРМА. ПРЕМІЇ. ОПЛАТА ОДРАЗУ 
ПІСЛЯ ВАХТИ. 0632190630

ОХОРОННИКИ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛА-
ШТУВАННЯ, СОЦ.ПАКЕТ, ЯКІСНІ УМОВИ 
ПРАЦІ. З/П 5000-8000ГРН. ЗА ВАХТУ, 
НАДАЄМО ХАРЧУВАННЯ ТА ЖИТЛО. 09
76064072,0682572853,0673509395

•	Охранники требуются	для	охраны	
объектов	по	Киеву	и	области.	Вахта:	20/10.	
З/п	от	180	-	300	грн	сутки.	0674490042

ПІДСОБНІ РОБІТНИКИ ПОТРІБНІ НА БУ-
ДІВНИЦТВО . ОПЛАТА 40 ГРН/ГОД, РОЗ-
РАХУНОК 2 РАЗА НА МІСЯЦЬ. ОФІЦІЙНЕ 
ОФОРМЛЕННЯ, ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ, 
РОБОТА В М. КИЇВ, М. ВАСИЛЬКІВСЬКА. 
0674675773

• П О М І Ч Н И К   К Е Р І В Н И К А .   Д О -

Х І Д   Д О   7 0 0 0 Г Р Н   +   П Р Е М І Ї . 

0935534391,0679070087(ВАЙБЕР)

•	Працівники для	облаштування	цегляної	

кладки	(380	см)	по	ціні	600-650	грн	куб	м.,	

та	перегородок	по	ціні	150	грн	кв.м.,	на	

багатоповерхових	будинках	у	м.	Києві.	

Офіційне	працевлаштування.	Оплату	га-

рантуємо.	0965453888

ПРАЦІВНИКИ КУХНІ ПОТРІБНІ В КАФЕ М. 
КИЇВ (НА ОБОЛОНІ). ГРАФІК РОБОТИ 1/1 
ТИЖДЕНЬ. ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. ДЕТАЛІ 
ЗА 0505480869

ПРОДАМ ДІЛЯНКУ, 19 КМ. ВІД КИЄВА, 
С.МАЛЮТЯНКА, 9,06 СОТ., З ЕЛЕКТРИ-
КОЮ, ВОДОЮ, СЕПТИКОМ/КАНАЛІЗ., 
ІНТЕРНЕТОМ І ПОБУТІВКОЮ. ТЕРИТ. 
ОХОРОН., КОТЕДЖНЕ МІСТЕЧКО. НА ДІ-
ЛЯНЦІ САД З МОЛОДИХ ДЕРЕВ, ЯЛИНКИ. 
ЦІНА 410000 ГРН. 0999137927

•	Промоутеры для	раздачи	листовок,	и	
расклейщики	объявлений.	Свободный	гра-
фик.	Оплата	ежедневная.	0506917120,	
0636917120,0676917120

• ПРОПОНУЮ ВАКАНСІЇ ВІД ПРЯМИХ ТА 
ПЕРЕВІРЕНИХ ПОЛЬСЬКИХ РОБОТОДАВЦІВ, 
БЕЗКОШТОВНО, З ХОРОШИМИ УМОВАМИ 
ПРОЖИВАННЯ І ВІДНОШЕННЯМ ДО ЛЮ-
ДЕЙ. БЕРЕМО ПО ВІЗАМ І БІОМЕТРІЇ. БІЛЬ-
ШЕ ДЕТАЛЕЙ У ВАЙБЕРІ +48531309981 
0984118862

РАЗНОРАБОЧИЙ В ЧАСТНЫЙ ДОМ В 
КИЕВСКОЙ ОБЛ. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕМ. ОПЛАТА 300/ДЕНЬ. ТРЕБОВАНИЯ: 
АККУРАТНЫЙ, НЕПЬЮЩИЙ, С ДОКУМЕН-
ТАМИ УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ. 
0443039220,0672322787ЕЛЕНА,ОЛЬГА

•	Регіонал. дистриб`ютор	франц.аро-
матів	Fleur	parfum.	Вигідні	умови,	віль-
ний	графік,	75	вариантів	ж/ч	запахів.	
0990140026;0989489508

•	Регіональні представники-менеджери	по	

набору	персоналу.	Вимоги:	комунікабель-

ність,	наполегливість,	уміння	працювати	з	

людьми	і	в	команді.	0509336358

•	Рибопереробному підприємству	(Київ-

ська	область)	потрібні	пакувальники	про-

дукції,	ЗП	від	8000	грн.	Оброблювачі	риби,	

ЗП	від	10000	грн.	Безкоштовне	житло	та	

обіди.	(097)8101848,(050)9531032.

• РОБОТА ВОДІЄМ КАТ. СЕ, TIR. БЕЗКО-

ШТОВНА ВАКАНСІЯ! ПОТРІБНО МАТИ ПО-

СВІД. ВОДІЯ КАТ. СЕ, ЧІП І КОД 95. ДОПОМ. 

У ВІДКР. ВСІХ НЕОБХ. ДОК. МОЖНА БЕЗ 

ДОСВІДУ РОБОТИ. МІСТО РОБОТИ ВАР-

ШАВА (ОКОЛИЦІ), ПРОЖИВ. В АВТО; ОФІЦ. 

ПРАЦЕВЛАШ. ЛІЦ. МСПУ №691 ВІД 25.04.17 

0958881598
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• ТЕРМІНОВО В МАГАЗИН ОДЯГУ ПО ВУЛ.
КИЇВСЬКА ПОТРІБНІ ПРИБИРАЛЬНИЦІ. ГРА-
ФІК РОБОТИ: З 9.00 ДО 12.00; З 9.00 ДО 
21.00. ПОЗМІННО 2/2. З/П 19 ГРН./ГОД. 
0985180106

Т О Р Г О В Ы Й  П Р Е Д С ТА В И Т Е Л Ь 
(ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ) ПРИГЛАШАЕТСЯ 
НА РАБОТУ В КОМПАНИЮ. О/Р ЖЕЛА-
ТЕЛЬНО, ОБУЧАЕМ. З/П СТАВКА + %. 
0636189123

• ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ НА ВАХТУ В 
Г.КИЕВ. ЗП 5000 ГРН. ТРЕБОВ.: ОТСУТС. В/П, 
ОТВЕТС-ТЬ, НАЛИЧИЕ ДОК-ТОВ ПОЗВОЛ. 
РАБОТАТЬ В ОХРАН. СФЕРЕ. ОБЯЗАННОСТИ: 
КПП, ПАТРУЛИР. ОБЪЕКТА, СОХРАННОСТЬ 
ТМЦ. ВАХТА 15/15, 20/10, 30/15. ПРОЖИВ. 
И ПИТАНИЕ ЗА СЧЕТ КОМПАНИИ, ПРЕД 
0730307424

УБОРЩИЦА ТРЕБУЕТСЯ В КАФЕ КАИР. 
ВСЯ ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО 
0672948342

•	Хімчистка,Київ: оператор	плямовиводу-
8500грн,	приймальниця,	пом.майстра-7000,	
майстер	трикотажу,	портна-16000.	Житло	
б/к.	0952441886

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.1. Продам  1-кiмнатнi квартири 

• ПРОДАМ 1-НО КОМ.КВ., 2/2 ЭТАЖЕЙ, 
30М/0М/0М,  ЖИТОМИРСКАЯ  ОБЛ. 
Г.ЧЕРНЯХОВ, УЛ.КОРОСТЕНСКАЯ. ЦЕНА 
286 487 ГРН. 0966870387

2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири 

• ПРОДАМ 3-Х КОМ.КВ., 2/5 ЭТАЖЕЙ, 
57М/0М/7М, Г.ЖИТОМИР, БОГУНСКИЙ 
Р-Н, УЛ.ОФИЦЕРСКАЯ. ЦЕНА 646 900 ГРН. 
0632931270

2.4. Продам 4-кiмнатнi квартири 

• ПРОДАМ 4-Х КОМ.КВ., 65М/40М/10М, 
ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., БРУСИЛОВ. ЦЕНА 
175 202 ГРН. 0504631878

2.8. Продам Будинки в передмісті 

•	Продам будинок	с.	Левків,	не	далеко,	
біля	центру;	поруч	ліс,	річка;	0.42	га	землі.	
Ціна	договірна.	0673911769

2.10. Продам Дачі 

•	Будинок с.Гоголеве,	15	км	від	Миргоро-
да	Полтавської	обл.,	всі	зручн.,	інтернет,	
супутн.ТБ,	кондиц.,	27	сот.,	гараж,	сарай.	
0977841491

•	Запоріжська обл.,	м.Василівка,	будинок	
в	центрі,	у	гарному	місці,	63	м2,	кухня,	3	
кімнати,	веранда,	гараж,	з/д	4	сотки.	Ціна	
договірна.	(097)7059447

•	Полтавська обл.,	Миргородський	р-н,	
с.Хомутець,	центр,	поруч	річка,	квартира	
в	2-квартирному	будинку.	Загальна	площа	
93	м2,	3	кімнати,	кухня,	всі	зручності.	Сад,	
гараж.	(099)6589150

• ПРОДАЄТЬСЯ БУДИНОК НА ТРАСІ КИ-
ЇВ-ХАРКІВ, В С.ПОДІЛ ВЕЛИКО-БАГАЧАН-
СЬКОГО Р-НУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛ. 80 СОТОК, 
ГАЗ, ВОДА, САНВУЗОЛ. МОЖНА ПІД ХОС 
ЦІНА16000.ТЕЛ.:(050)4781257ІГОР

2.11. Продам Ділянки в місті 

•	Продам або	здам	в	оренду	земельну	
ділянку	2	га,	чорнозем,	окраїна	Житомира	
(р-н	Хімволокно).	0673911769

• ПРОДАМ  УЧАСТОК  ПОД  ЖИЛУЮ 
ЗАСТРОЙКУ,  ЖИТОМИРСКАЯ  ОБЛ., 
Г.КОРОСТЫШЕВ. ЦЕНА 3 243 244 ГРН. 
0687194907

2.16. Здам в оренду 

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

• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ, 
ЄВРОРЕМОНТ ,   В   ЦЕНТРІ   МІСТА , 
250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ. 
0665711000,0977228822

3. АВТО 

3.2. Автомобілі. Продам 

•	Автовикуп будь-яких	марок	в	робочому	
стані	(можливо,	нерозмитнені),	до	2017	р.	
0988605070.

• АВТОВИКУП, ІМПОРТНІ ТА ВІТЧИЗН.А/М: 
АУДІ,БМВ,ШЕВРОЛЕ,СІТРОЕН,ДЕУ,ФОРД
,ХОНДА,МЕРС.,МІЦУБІСІ,ОПЕЛЬ,ТОЙОТА, 
РЕНО,ВАЗ,ФОЛЬКСВ.,НІССАН, БУДЬ-ЯКИЙ 
ТЕХСТАН, ПІСЛЯ ДТП ЧИ ПОЖЕЖІ, ІДЕАЛЬ-
НІ, НЕСПРАВНІ, ПРОБЛЕМНІ, КРЕДИТНІ, ВИ-
ЇЗД ДО КЛІЄНА. (063)2020817,(098)4491775

•	Запчастини до	китайських	мінітракторів	
Фотон,	Донг	Фенг	Сінтай,	Джинма,	ДТЗ	та	
інші.	www.agrozone.com.ua	.	(050)1811180
;(097)1811011;(093)0881880.

Р О Б О Т А  Н А  Я Г І Д Н О М У 
ГОСПОДАРСТВІ«ARTBERRY». ПОТРІБНІ: 
БРИГАДИРИ ПОЛЬОВОГО КОНТРОЛЮ, 
ПРАЦІВНИКИ НА ЗБІР СОРТУВАННЯ 
ТА ПАКУВАННЯ ЯГІД. З/П ВІД 370 ГРН/
ДЕНЬ. ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ПРОЖИВАННЯ 
0505240655; 0671851353

•	Робота та	Візи	до	Польщі	та	Чехії!	Пра-
цевлаштування	по	біометричному	пас-
порту.	Відкриття	піврічних	і	річних	Віз.	
Широкий	вибір	вакансій!	Офіційне	працев-
лаштування.	Л.МСПУ-АВ585242-24.09.12.	
0676705155,0502510885

•	Робота. Польща.	Ч/Ж/пари	(зварювальн,	
електрики,	будівельники,	швеї,	покоївки).	
ЗП	від	18000	грн.	Нак.МСПУ286-24.02.17.	
0968475954

СВАРЩИКИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ. ЗАРА-
БОТНАЯ РАБОТА ОТ 10 000ГРН. РАБОТА 
В Г.ИРПЕНЬ. 0678040467

СЛЮСАР З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ КА-
МАЗ МАЗ. МОЖЛИВЕ НАВЧАННЯ. ЗАРО-
БІТНА ПЛАТА ВИСОКА ТА СВОЄЧАСНА! 
0679708648

• СЛЮСАР-РЕМОНТНИК ДЛЯ ОБСЛУГО-
ВУВАННЯ ВЛАСНОГО ВАНТАЖНОГО АВ-
ТОТРАНСПОРТА НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ. 
ІНОГОРОДНІМ ЖИТЛО НАДАЄМО. З/П ЗА 
ДОМОВЛЕНІСТЮ. 0673270118ЮРІЙ

• СПІВРОБІТНИК З ДОСВІДОМ РОБОТИ ТОР-
ГОВОГО АГЕНТА. ДОХІД 7500ГРН + ПРЕМІЇ. 
0935534391,0679070087(ВАЙБЕР)
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  

електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. 3-кім квартира заг.пл. 49.3 кв.м. за адресою: Житомирська обл., м. Малин, вул. 

Героїв Малинського підпілля, 9, кв.7. Дата торгів: 30.08.2018 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №296004 (уцінено лот № 285418);

2. 3-кім квартира заг.пл. 67.7 кв.м. за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, 
вул. Покровська, 159, кв. 212.  Дата торгів: 30.08.2018 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №296007 (уцінено лот № 288546);

•	Куплю навантажувачі	в	будь-якому	

стані,також	запчастини	до	них.	0676700319.

ПРОДАМ. ВІЯЛКА ЗЕРНОВА, НОВА, 220-
380В, ПРОВІЮЄ ВСІ ВИДИ ЗЕРНА, ЛЕГКА 
ТА ПРОСТА У ВИКОРИСТАННІ, ПОВНІС-
ТЮ ЗАМІНЮЄ РЕШЕТНУ ВІЯЛКУ, ВІД-
ПРАВКА НОВОЮ ПОШТОЮ, АБО ІНТАЙМ. 
(095)4409323,(068)9209132,ВІТАЛІЙ.

3.3. Автомобілі. Куплю 

•	Викуп авто, 	 дорого, 	 в 	 робочо-

му 	 с тан і 	 (можливо , 	 неробоч і ) .	

0678903718,0687801123.

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬ-ЯКИХ МА-
РОК, В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП, 
НЕ РОЗМИТНЕНІ, ПРОБЛЕМНІ. ДОРОГО. 
0976484669,0635852350

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ НА 
ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ, В КО-
РОТКИЕ СРОКИ. ВОЗМОЖНА ПОКУПКА 
КРЕДИТНЫХ, ПРОБЛЕМНЫХ, ПОСЛЕ ДТП 
АВТОМОБИЛЕЙ. 0962494994ЯРОСЛАВ

КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ: 
ЦІЛЕ, ПІСЛЯ ДТП, ПОТРЕБУЮЧЕ РЕМОН-
ТУ, ПРОБЛЕМНЕ, КРЕДИТНЕ, АРЕСТО-
ВАНЕ, БУДЬ-ЯКОЇ МАРКИ. ЕВАКУАТОР. 
ШВИДКО. 0980066600,0976646575

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

• КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ "АННА", 

ПРЕС-ПІДБИРАЧІ РІЗНИХ МАРОК, ТРАКТОРИ 

Т-25, Т-82, ПЛУГИ ОБОРОТНІ, ІНША С/Г ТЕХ-

НІКА, ПОЛЬЩА. (097)4742211;(097)4742272.

ПЛУГИ 3, 4, 5 КОРПУСНІ,СІВАЛКИ, ПРЕС-
ПІДБИРАЧІ, КАРТОПЛЕКОПАЧІ, ГРАБЛІ-
ВОРОШИЛКИ РОТОРНІ, РОЗКИДАЧІ 
МІНДОБРИВ,СІЧКАРНЯ КУКУРУЗНА ДЛЯ 
СІЛОСА. ЗАПЧАСТИНИ ДО С/Г ТЕХНІКИ. 
0676253269;0952280506;0978894943.

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗ-

БИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТО-

ПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВ-

КА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. WWW.

RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO@MAIL.RU. 

(050)9242613,(050)5158585,(067)9040066

•	Причепи тракторні	(самоскидні),	2ПТС-
4,	2ПТС-5,	3ПТС-12,	зняті	з	обліку	(новы	
шини,	метал).	(067)9354050.(050)6146423.

•	С/г техніка:	косарки,	грабарки,	трактори	
МТЗ,	комбайни	зерно-	та	картоплезбираль-
ні,	копачки,	плуги,	ін.	с/г	техніка	,	доставка.	
(096)6809590;(098)9744418

•	Сівалка СУПН-6(8),	УПС-6(8).	Культи-
ватор	КРН-5,6.	Діскова	борона	АГ-2,1-3,1.	
Сівалка	СЗ-3,6(5,4),	Тодак-8.	(067)7801439

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

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

4.3. Інструмент будівельний. 
Продам 

•	Продам пили	стрічкові	нові	та	ремонт	б\у	
(зварювання,	заточка,	розводка).	Якість	
гарантуємо.	0962461677

4.22. Столярні вироби, 
пиломатеріали. Продам 

•	Продам пиломатеріали:	дошка	пола,	
строгана	в	шпунт,	столярна	дошка	(об-
різна,	не	обрізна	різних	розмірів,	балки,	
крокви,	монтажна	рейка,	дошки	обрішотки,	
штахетні,	дерев`яні	відходи	з	пилорами)	з	
доставкою	на	дом.	0673911769

6. ПОСЛУГИ 

6.1. Юридичні послуги 

ENGROUP Є НАЦІОНАЛЬНИМ КОН-
СУЛЬТАНТОМ НА РИНКУ ЮРИДИЧ-
НИХ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ 
В УКРАЇНІ, КОРПОРАТИВНОГО, ЗА-
РУБІЖНОГО І ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА! 
0661696057,0500264993,ENGROUPCO
NSULT.COM

6.5. Кредити. Ломбарди 

•	Кредит до	100	000	грн.	без	справки.	Кре-
дитная	карта	до	50	000	грн.	Перекредитуем	
ваши	кредиты	до	200	000	грн.	0676917120

6.7. Вантажоперевезення. 
Спецтехніка 

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. 
ВЫВОЗ МУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ ЗИЛ, 
КАМАЗ. 0969524540

Е В А К УАТ О Р  П О  М І С Т У  Ж И Т О -
МИРУ, ОБЛАСТІ ТА УКРАЇНІ . ДО 
4-Х ТОН, ДОВЖИНА -5 М. БУДЬ 
Я К А  Ф О Р М А  З А В А Н ТА Ж Е Н Н Я 
0980066600,0976646575

6.13. Ремонт техніки 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІ-
НА КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЗАПРАВКА. 
ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. ВИЇЗД ПО ОБЛАСТІ. 
0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi 

•	Виготовляємо, реалізуємо	опалення	
для	виробництва,	сушильних	камер,	те-
плиць,	пташників,	цехів,	складів,	мага-
зинів,	ангарів,	автомийок,	СТО.	Монтаж	
під	ключ.	Потрібні	дилери,	представники.	
0666008784,0680450764

•	Котли твердопаливні	 "Кобзар"	 на-
дійні,	сучасні,	прості.	Сталь-4	мм,	пло-
ща	 100-300м2.	 www.frezer.com.ua,	
0961059178,0473631062

•	Куплю Баббіт	Б-16,	Б-83	(чушка,	лом),	
припой	ПОС-30,-40,-61,	олово.	Терміново,	
в	будь-якому	вигляді	і	кількості.	Дзвоніть,	
за	ціною	домовимось.	Офіс	у	м.	Кривий	
Ріг.	0963409983

•	Куплю дорого.	Янтарні	буси	(від	250	до	
2000грн	за	1	грамм),коралові	буси,	бивні	
мамонта,	зуби	кашалота.	Старовинні	ікони,	
картини	до	1990р.,	ордена,	медалі,	книги	
видані	до	1917р,	коньяки	виробництва	
СРСР	до	1991	р.	та	інші	предмети	старо-
вини.	0503466068

•	Куплю електродвигуни,	редуктори,	на-
соси,	тельфера,	холодильне	обладнання,	
силові	трансформатори,	пускачі,	автома-
ти,	компресора,	генератори,	підшипники.	
0671885230

• КУПЛЮ  ХОЛОДИЛЬНЕ   ТА   ТЕХ-
Н О Л О Г І Ч Н Е   О Б Л А Д Н А Н Н Я . 
0966552655,0672658658

•	Пасажирські перевезення	Рівне-
Луцьк	Варшава-Люблін	щоденно	з	АС:	
Рівне	-	04.30;	Луцьк-	06.10;	Варшава	
-	08.20;	Люблін-11.40.	(099)2861600;(
063)8967762;(067)9112004;+

•	Повний комплект	обладнання	міні-
заводу	для	виробництва	шлакоблоку:	
прес	шлакоблочний,	прес	полубло-
ків,	 транспортне	обладнання	 і	 т.п.	
(067)5669709

•	Поршнева група	Кострома,	гільза,	
кільця,	вкладиші,	вали,	р/к.	Ориг.з/ч	
КамАЗ,	ЯМЗ,	МТЗ,	ЮМЗ,	ГАЗ.	aktiv-
agro.com.ua.	0675702202

•	Постійно закуповуємо	паливні	бри-
кети	"Пінні	Кей",	самовивезення,	упа-
ковка	"біг-бег"	або	пакети.	0981554242

•	Швейне, промислове	та	побутове	

обладнання,	 нове	 та	 б/в.	 з	 Євро-
пи	 та	 Китаю,	 прямострочні,	 овер-
локи,	спецмашини,	скорняжні,	ВТО,	
розкрійні,	в`язальне,	вишивалне	та	
ін,	 	 з/ч,	на	складі	 та	під	замовден-
ня.	Низькі	ціни,	гарантія,	доставка.	
0974475808,0509145584

8. РІЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИ-
ЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ. 
0505580047,447919
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Куплю авто вітчизняного або 

063-243-94-32, 068-790-50-05

зарубіжного виробництва.
Можливо після ДТП. Швидко та 
дорого.
     Тел. : 067-745-98-77,

К о «Країна майстрів»
ВИРОБНИЦТВО.  ПРОДАЖ.  МОНТАЖ.

м. Житомир, вул. Київська, 87
(зупинка "Автовокзал"), м-н "Вопак", 3-й пов.

Тел.: (067) 283-31-83; (093) 633-38-22; (0412) 46-83-31

металочерепиця профнастил

металосайдинг 
під "блок-хауз"

металевий 
євроштахетник

Знайдіть дешевше, і ми зробимо ще дешевше! 

від 116 грн/м2 від 79 грн/м2

від 164 грн/м2 від 20 грн/м.п

Сайт: km-ukr.com.ua
ПРЕД’ЯВНИКУ КУПОНА ГАРАНТОВАНА ЗНИЖКА

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

тел.: 097-440-16-93

автовишки, автокрану та екскаваторів, 
бульдозерів,самоскидів. Копання 
ставків. Перевезення негабаритів. 
Продаж піску, щебню, ґрунту.

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

• техпомощь в дороге;
• все виды ремонтных работ;
• компьютерная диагностика.
г. Житомир, ул. Жуйко, 43.

ТОВ «Аріадна-Полісся»

067-410-16-06

запрошує робітників будівель-
них спеціальностей, з/п за 
домовленістю, співбесіда за 
телефоном:

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

КОЛОДЯЗНІ 
КІЛЬЦЯБУДСУМІШІ

ЯКІСТЬ - ГАРАНТІЯ НАДІЙНОСТІ!
м. Житомир, вул. Заводська, 2

тел./факс: 33-99-04, 33-09-53, тел.: 067-243-39-00

ФУНДАМЕНТНІ 
БЛОКИ

Продам/куплю
піддони

тел.: (068) 838-88-38

нові та вживані
вигідна ціна

ПРОДАМ ЩЕНЯТ

тел.: 097-269-62-81 Олена

лабрадора-ретрівера 1.5 
місяці

Тел.: 0412 24-34-22, 067 65-87-407
dompolski@dompolski.zt.ua

Вул. Чуднівська, 34-Б

Польський дім у Житомирі запрошує на курси з 
вивчення польської мови. 

Підготовка до співбесіди на отримання Карти 
поляка та вступу у внз Польщі (заняття у вечірній 
час двічі на тиждень, ціна 500,00 грн. на міс.). 

Курси для учнів 1-8 класу (заняття щосуботи, 
ціна 200,00 грн. на міс.). 

Забезпечуємо необхідними дидактичними ма-
теріалами – підручниками, словниками, робочими 
зошитами.

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО ДОГОВІР КУПЛІ-ПРОДА-
ЖУ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ, ВИДАНИЙ 
ОЛІЇВСЬКОЮ СІЛЬСЬКОЮ РАДОЮ ВІД 
20.05.1970Р. НА ІМ`Я КУЛІКОВСЬКИЙ 
ПЕТРО ІВАНОВИЧ, ВВАЖАТИНЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО ДО 1130, ВИДАНЕ НА ІМ`Я 
СІРИЙ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ

8.24. Інше. Куплю 

•	Постійно закуповуємо	вугілля	дерев-

не	з	твердих	та	м`яких	порід	деревини.	

0981554242.
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читай свіжий номер газети тутчитай свіжий номер газети тут

кафе
«Alyssum»

пров. львівський, 3а,
г/р з 10:00 до 00:00

0412-55-05-51,
068-289-44-90,
073-438-54-77

Ресторан
«Замковий»

вул. Кафедральна, 7
г/р з 10:00 до 23:00

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,

Люля-кебаб - 28,4 грн.

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

46-03-04

Паб
«Файна кнайпа»

м-н Корольова, 11
г/р з 10:00 до 22:00 (067) 357-36-25

Кафе
«Тераса»

с. Станишівка,
вул. Шевченка, 126
г/р з 10:00 до 23:00

(096) 015-17-78
(063) 108-29-39

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Ресторан
«Порцеляна»

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73

(096) 982-37-11

Кафе
«Пантера»

вул. Старовільська, 29
г/р з 10:30 до 22:00

42-60-86

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.

Більярд

Кафе
«Танюша»

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

(067) 752-09-86
(063) 862-49-20

Ресторан
«ArtBurger»

майдан Перемоги, 12
г/р з 8:30 до 23:00

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

46-63-39
(063) 351-81-77

Кафе
«Таймир»

вул. Ватутіна, 11
г/р з 11:00 до 23:00

(063) 077-39-47

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Піца
«Челентано»

вул. В. Бердичівська, 55
г/р з 10:00 до 22:00

43-86-46

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

«Овочі гриль»

Піца
«Челентано»

Майдан Соборний, 7/1
г/р з 9:00 до 22:00

42-21-00

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»

35 грн

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

вул. Перемоги, 55
г/р з 11:00 до 24:00

42-49-94
(063) 189-28-58

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

Кафе
«Джерельце»

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

(063) 192-01-72
(096) 982-37-11

24-38-49

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

41-89-96
(063) 533-03-00

Кав’ярня
«+Кава»

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

При замовленні 2-ох
келихів пива "Бад" - 3-ій

в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь

в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.

Кухмістерська
«Історія»

вул. В. Бердичівська, 28/1
г/р з 10:00 до 22:00 

(073) 440-67-00
(096) 440-67-00

• У світі налічується 63 моря 
і 4 океани.

• Найглибше море – Філіппін-
ське, його максимальна глибина 
становить 10 265 метрів.

• А Саргасове море займає най-
більшу площу з усіх морів землі. 
Крім того, Саргасове море єдине, 
що розташоване посеред океану.

• Найменше за площею – море 
Біле.

• Найтепліше море – Червоне.
• У Червоне море не впадає 

жодної річки.
• У морській воді міститься 

така кількість солі, що якщо її ви-
тягти, можна було б покрити нею 

всю сушу, причому багатометро-
вим шаром.

• Морські хвилі можуть дося-
гати висоти в сорок метрів.

• Особливо небезпечні для 
судна блукаючі хвилі.

• Найхолодніше море в світі 
Східно-Сибірське.

• Наймілкіше море – Азовське, 
його глибина ніде не перевищує 
тринадцяти з половиною метрів.

• З усіх морів саме Середземне 
омиває найбільшу кількість держав.

• На морському дні є гарячі гейзе-
ри, що викидають нагріту до 300–400 
градусів Цельсія воду, але вода не за-
кипає через жахливий тиск.

• Морський лід, якщо його 
розтопити, можна пити, він буде 
тільки трохи солонуватий.

• Моря і океани покривають 71 
відсоток поверхні планети і містять 
99 відсотків її водних запасів.

• У морській воді міститься 
близько 20 мільйонів тонн розчи-
неного в ній золота

• 75% найбільших міст Землі 
знаходяться на узбережжі.

• Північне море і Балтійське не 
змішуються через різну щільність 
води в них.

• На дні морів і океанів знахо-
диться близько трьох мільйонів 
затонулих суден.

Гороскоп на тиждень 8 - 14 серпня

ОВЕН
Непогано було б 

знизити навантаження 
і робочий ритм. Однак 

завжди будьте напоготові. 
ТЕЛЕЦЬ 
Т и ж д е н ь  з м і н : 

розширитьс я коло 
обов'язків та спілкування, Комусь 
доведеться витратити час і гроші, 
щоб допомогти друзям. 

БЛИЗНЮКИ 
Зможете вирішите 

кілька різних справ од-
ним махом. У вихідні 

ваша наполегливість принесе 
позитивні зрушення, прибуток 
і успіх. 

РАК 
Не переоцінюйте 

своє «я», щоб не пору-
шити баланс з навко-

лишнім світом. Будьте уважні, 
турботливі.

ЛЕВ 
Ваші добрі справи й 

допомога іншим людям 
перевершать усі сподівання. Ви-
хідні – для прибирання та впо-
рядкування справ і думок.

ДІВА
Не перевантажуйте 

себе понаднормовою 
роботою, вона все одно не втече 
від вас. Суботу й неділю бажано 
провести у колі близьких людей. 

ТЕРЕЗИ 
Від надмірної ува-

ги оточення захочете 
сховатися. Женіть геть від себе 
непевність і сумніви, бо настав 
ваш час конкретних дій.

СКОРПІОН 
Час хаотичност і 

й плутанини добігає 
кінця. Якщо повірите 

в себе й у власні можливості, 
вдасться здійснити свої бажання 
та мрії.

СТРІЛЕЦЬ 
Заради досягнення 

мети варто пожертвува-
ти вільним часом і особистими 
планами. Справи краще вести 
чесно та відкрито.

КОЗЕРІГ
Спокійний період, 

коли краще плисти за 
течією й не шукати для себе 
додаткового навантаження. Не 
приймайте несподіваних рішень.

ВОДОЛІЙ
Можливі нестан-

дартні ситуації, але ви 
впораєтеся з ними за-

вдяки спритності та рішучості. 
Уникайте будь-яких суперечок 
з керівництвом та ріднею.

РИБИ
Пос тарайтесь  не 

обіцяти того, чого не 
зможете зробити. Думайте про 
наслідки своїх дій. 

Цікаві факти про моря та океани
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9
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10
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11
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14
серпня
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Крістофер Робін
Жанр: комедія, сімейний
Усі ми чули про такого персонажа книг Ала-

на Мілна як Крістофер Робін. А що якщо це 
реальна людина? Більше того, він був сином 
письменника, тому увійшов до книги. У дитин-
стві хлопчик багато грав з Вінні, П'ятачком, 
Тигрою, осликом Іа. Із того часу минуло 
багато років, Крістофер став зовсім дорос-
лим, у нього є дружина та діти. Життя стало 
абсолютно нудним і рутинним. Одного разу 
він зустрічає свого старого друга Вінні. Той 
просить допомогти знайти йому всіх інших 
звірів. Після того, як це вийшло, Вінні, Тигра, 
П'ятачок і всі інші розуміють, що потрібно 
рятувати Крістофера від такого життя.   

Темні уми 
Жанр: трилер, фантастика
Майже всі підлітки на Землі померли від 

страшної та невідомої хвороби. Але ті, хто 
залишилися, кардинально змінилися – тепер 
кожен із них має суперсилу. Влада боїться 
могутніх підлітків, тому вирішують контр-
олювати їх сили, відправивши всіх дітей до 
спецтаборів. Дівчинка 16 років на ім'я Руді є 
однією з найсильніших завдяки своїм супер-
силам. Вона біжить з того страшного табору 
та знаходить таких же дітей-мандрівників, 
які просто хочуть втекти від влади та знайти 
спокійне місце для існування. Але у світі, де 
правлять дорослі, потрібно не бігти – потріб-
но боротися. Не дарма у них є суперсили.

Спекотні літні ночі
Жанр: драма
Це всього лише одне літо, за яке дуже 

багато змінилося. Деніел був звичайним 
спокійним хлопчиком до поїздки на півострів 
Кейп-Код. Але нове оточення зовсім інакше 
почало на нього впливати. Чужинця спочатку 
ніхто не хотів сприймати, адже він скоро 
поїде звідси. Та й хто такий цей зануда для 
місцевих? Але випадковість звела Деніела 
з місцевим крутим наркоторговцем. Вони 
здружилися, і хлопець сам захотів пробувати 
штовхати траву, але в більших масштабах. 
Такі гроші їм і не снилися... А Деніел ще й за-
кохався в сестру головного гангстера цього 
курорту. Таке літо не забудеться ніколи.  

Брама
Жанр: комедія, містика, трилер
Кажуть, що в 1985 році наша влада на-

решті зв'язалися з інопланетянами – і ті 
вийшли на контакт. Це призвело до подій 26 
квітня 1986 – до Чорнобильської катастрофи. 
Цей вибух і радіація звільнили безліч дивних 
істот і відкрили Врата – портал в інший вимір. 
Зараз у Зоні живе дуже мало людей, але 
все-таки вони є. Ось, наприклад, сім'я баби 
Фросі. Вона відповідає за свою хворобливу 
дочку Славу, яку нещодавно кинув чоловік, і 
за онука Вовчика. Баба час від часу вживає 
рідкісні галюциногенні гриби, спілкується з 
різними істотами і розповідає, як в молодості 
за часів війни вбила 12 німців.   

Кінотеатр «УКРАЇНА» тел: (0412) 47-27-47,  (097) 447-27-47      kinoukraina.zt.ua

ВИГОТОВЛЕННЯ ТОРТІВ, КАРАВАЇВ ТА ІНШИХ 
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 
РІЗНОГО ВИДУ ТА ФОРМИ.

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ДОМБРОВСЬКОГО, 3
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ВАКАНСІЯ
ПРИХОДЬ ДО НАС!

Шукаєш стабільну роботу
та стабільну заробітню
плату без обмежень ?

МЕНЕДЖЕР
ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ ВУЛ. РИЛЬСЬКОГО 9, ОФ 407

067 4128981

РЕКЛАМНА КОМПАНІЯ

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА


