№ 16 (732)

с. 7

08.05.2019

5

00

грн

Газета є членом Всесвітньої газетної Асоціації

Переселенці у санаторії «Тетерів»:
Краще б нас вбили, а так жити –
це геноцид

Пеня, абонентська плата,
управитель: що змінить
для українців новий
с. 8-9
закон про ЖКП

РЕКОМЕНДОВАНА
ЦІНА

СЕРЕДА

ДОВЕЛИ: жителі мікрорайону
Хінчанка хочуть від`єднатися
від Житомира?!
с. 6

Вітаю з Днем матері !

З повагою Олександр Саюк
та ПП «Компанія РОС»

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

Проспект Незалежності, 91/1,
м. Житомир, тел.: 36-25-95

Нектар «Виноградяблуко» 0,95 л ТМ Садочок

Масло «Вологодське» 82,5%
200 г ТМ Рудь

Морозиво «Ейфорія»
йогурт-абрикос, кремвишня 90 г ТМ Рудь

Сосиски «З вершками та
телятиною» в/г СГУ ТМ ЖМГ

Дитяча iграшка
«Яйце Magic Egg»

1575

3995

1795

9885

2950
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Новини

Коли ж нарешті
З 2021 року ЗНО з математики
відкриють
матиме 2 рівні та буде
експозицію
обов`язковим для складання
підземелля навпроти Кількість
обов`язкових для склаавтодорожнього
дання випускниками
шкіл предметів зросте
коледжу?
до трьох, а деякі з них
стануть 2-рівневими.

Руслан Мороз

Неодноразово як
наше видання, так
і багато інших ЗМІ
Житомира висвітлювали та анонсували
відкриття експозиції підземелля навпроти автодорожнього коледжу.
Це д ійс но с тане родзинкою нашого міста. Принаймні
має нею стати. Але постійно
з різн и х при чи н ві д к ри т тя
відкладається, що викликало
стурбованість жителів міста
та багато запитань. Можна навіть сказати, містянам кортить
побачити експозицію. Наразі
житомиряни можуть побачити,
що вже встановлено броньоване скло та зроблені елементи
огорожі. Але скло зараз вкрито
краплями води, а підсвічування
відсутнє.
Вкотре наше видання звернулося за коментарем до директора і засновника народного
музею історії ремесел «Ремісничий двір» Федора Євтушенка, адже саме його експонати
мають там перебувати:
«Дійсно потіє скло внаслідок того, що немає вентиляції.
В нас не було досвіду роботи

з такими об'єктами, тому так
вийшло. Але зараз буде дороблена вентиляці я, може,
потрібно буде зробити навіть
примусову вентиляцію цього
об'єкта. Власне сама експозиція
готова майже стовідсотково. Є
нюанси, кожного разу ми щось
додаємо, змінюємо, але це не
суттєво. Основний матеріал готовий. Зараз ми чекаємо на те,
коли буде дороблена вентиляція. Може, деякі деталі потрібно доробити, і ми, можливо,
незабаром відкриємо експозицію. Але коли це станеться –
невідомо. Оскільки поки скло
запотівше, немає сенсу щось
там робити. Основну контролюючу функцію тут виконує
головний арх ітектор міс та,
а будівельну – управління капітального будівництва. Коли
будуть усунені деякі технічні
моменти, все буде працювати.
Також ми розуміємо, що це –
привабливий об'єкт, ми хотіли
би це зробити скоріше», – розповів Федір Євтушенко.
Нагадуємо, що раніше директор та засновник народного
музею історії ремесел «Ремісничий двір» розповів, що саме
буде знаходитися в експозиції
провалля: «Ми зараз підготували інсталяцію купецького підвалу – погребу. Насправді там
так і було, там були купецькі
будинки. В інсталяції будуть
діжки з вином, пивом, посуд
приблизно того часу. Ймовірно,
буде манекен з кіркою та іншим
інструментом».

Як повідомляють у пресслужбі МОН, з 2021 року суттєво
зміниться система складання
зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) для випускників
шкіл – стане більше обов’язкових
предметів, а тестування з української мови та математики матимуть 2 рівні складності. Про це
зазначила Міністр освіти і науки
Лілія Гриневич 26 квітня 2019 року
під час години запитань до Уряду
в Верховній Раді України.
«Ми запроваджуємо з 2021 року
дворівневий іспит з української
мови: це буде базовий рівень – українська мова як державна – і поглиблене вивчення – українська мова
і література. Також з 2021-го ми
плануємо запровадити обов’язкову
ДПА з математики з формі ЗНО.
Воно також буде дворівневе, тобто
буде легший і складніший рівень,
залежно від потреб вступника», –
пояснила Лілія Гриневич.

Вона додала, що математика відіграє особливе значення
у когнітивному розвитку дітей,
тому її вивчення є надзвичайно
важливим.
«Базові навички з математики
необхідні кожній людині – вона
розвиває логічне та абстрактне
мислення. А це навички, які потрібні усім людям, і дедалі більше
країн роблять зовнішній іспит
з математики обов'язковим для
всіх дітей після завершення школи», – відзначила Міністр.
Третім обов’язковим предметом буде історія України або
англійська мова на вибір.
«Тобто ми зараз серйозно
готуємося до посилення з 2021

року як вивчення математики, так
і англійської мови. Ці предмети є
надзвичайно важливими для людини, яка хоче бути конкурентною
в сучасному світі», – зауважила Лілія Гриневич.
Таким чином, 2021 року випускники шкіл обов‘язково складатимуть ДПА в формі ЗНО з:
1. Української мови – 1 рівень,
або з Української мови і літератури – 2 рівень.
2. Математики – 1 або 2 рівень
на вибір.
3. Історію України або англійську на вибір.
Також вони зможуть за бажання складати додаткові предмети
за вибором.

Майже 5 років родичі жорстоко
вбитого житомирянина
Олександра Жадька
добиваються покарання вбивці
З часу, коли
у с. Зарічани Житомирського району
було жорстоко вбито
підприємця Олександра Жадька, минуло
майже 5 років. Увесь
цей час наша редакція пильно слідкує за
перебігом подій, що
відбуваються у суді
у цій справі.
Нагадаємо, суд першої інстанції ухвалив виправдувальний вирок стосовно обвинуваченого Володимира Довгалюка,
однак родичі вбитого виграли
апеляцію і справу повернули на

повторний розгляд. У вівторок,
23 квітня, під час чергового судового слухання, у Богунському
районному суді обвинувачений
намагався добитися відводу
суддів та прокурора, подавши
ряд клопотань. Однак такі дії
не увінчалися успіхом: суд клопотання відхилив.
Юрій – брат жорстоко вбитого
Олександра Жадька – у коментарі
«20 хвилин» повідомив: попри те,
що доказів того, що саме Володимир Довгалюк вбив його брата,
достатньо, наразі відбувається затягування часу з боку обвинуваченого та його захисників шляхом
подачі клопотань.
«На попередніх трьох засіданнях спочатку ввели у справу
другого адвоката, прізвище якої
Нагорна, на наступне засідання
вона не з`явилася, через засідання
він зробив клопотання з приводу

того, що нібито якісь порушення
були на досудовому слідстві. Сьогодні побачили клопотання про
відвід суддів і прокурора», – розповів Юрій Жадько. На його думку,
все це свідчить про намагання
Володимира Довгалюка уникнути відповідальності, затягнувши
розгляд справи у Богунському
районному суді.
«На мій погляд, суд об`єктивно ставиться до справи, відхилив усі клопотання і відповідно
почав допит потерпілих у даній
справі. Сподіваюся, що на наступному судовому засіданні ми
не лише потерпілих допитаємо,
а й перейдемо до допиту свідків
і будемо досліджувати докази
у матеріалах справи», – прокоментував Юрій Жадько.
Наступне судове засідання у цій справі заплановане на
18 червня цього року.
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м. Житомир, вул. Корольова, 30
(0412) 43-00-88, (096) 52-63-332

şƢƏŽƠƉƋ
ƄšƊƂƉƌƂƍƂƉƋƀƅ
Рідні наші ветерани, з почуттям глибокої
вдячності ми вітаємо вас із Днем Перемоги!
Наша щира вдячність і низький уклін вам за
нашу Батьківщину. Ваш героїзм, рішучість і
непохитну відданість ми будемо пам’ятати
вічно. Здоров’я і довгих років життя вам.

Вітаємо з Днем матері! Від усієї душі та
щирого серця бажаємо всім мамам міцного
здоров’я, щасливих очей, спокійних ночей.
Спасибі вам за життя, за підтримку та за
любов!

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

Хто персонально
відповідає за корупцію
в міській раді?
Після завершення травневих свят
Житомир став лідером корупційних
новин в Україні.
Спочатку секретар міської ради
очолила рейтинг порушень антикорупційного законодавства, згодом
правоохоронці затримали на хабарі
керівника управління міської ради.
І це при тому, що міська влада б’є
себе в груди та постійно розказує,
що корупції в міській раді немає. Але
гучні затримання посадовців міської
ради та комунальних підприємств
свідчать про інше.
Так досить довго було, коли чиновникам міської ради багато чого
пробачалося та сходило з рук. За
останні три роки це десятки випадків, коли вартість робіт та матеріалів
завищувалися в рази, коли перемогу в тендерах віддавали досить
сумнівним компаніям без жодного
досвіду, коли витрачалися мільйони
гривень на розробку проектів, про
які забувають за декілька місяців.
Але досить довгий час правоохоронці були «сліпими» та закривали на це очі. На мою думку, це
пов’язано з тим, що певні покровителі з Києва гарантували недоторканність певним місцевим чиновникам. Але зі зміною влади ситуація
може змінитися кардинально.
Особисто я не маю жодних сумнівів, що про більшість схем інформації достатньо. Це і закупівля для
Українського дому, і укладання
плитки в центрі міста, ремонти
стадіонів та гімназії, утеплення дитячих садочків та шкіл – це лише
найбільш очевидні випадки, коли
всі у місті знали, що були зловживання, і навіть відомі конкретні
прізвища чиновників, які стоять за
цими схемами.
Так вже склалося, що все хороше,
що відбувається в місті, – це персональна заслуга міського голови,
а вина в усіх провалах – це вина підлеглих, недобросовісних підрядників, популістів, суддів та будь-кого
іншого. Коли за два тижні на хабарах
затримують двох високопосадовців
міської ради (заступника начальника
департаменту та начальника управління міської ради), в мене виникає
питання: невже міський голова не
володів інформацією про те, що відбувається в міській раді? І якою б
не була ситуація, корупція в міській
раді – це персональна відповідальність міського голови, навіть якщо
він не брав участь у ній.
Маю думку, що це лише початок
гучних справ та затримань.

Фокус уваги
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ФОКУС УВАГИ: що коментують
житомиряни у мережі Інтернет
Анастасія Ліберман

Журналісти
«20 хвилин» промоніторили, чим цікавляться житомиряни
у соціальних мережах. За результатами
реагування та обговорення тем житомирською аудиторією
ми виокремили ТОПновини за тиждень.

к спорту! Но когда построят,
это уже вопрос» – пише Надія
Мелешко.
«Завод по переработке мусора сделайте. Экология какая?
Что мы едим и какую воду употребляем?» – коментує Ірина
Марченко.
«Там, в парке, категорически нельзя ничего строить!
Надо сохранить историческую
и зелёную часть нашего города!
Я, как житель бульвара, категорически против даже мыслей
на этот счёт!» – пише Олексій
Копаньов.
«Те, що у Житомирі найкращі айтішніки і дизайнери, ми
знаємо. Ще б знайти нормальлише з мінімалки і прожиткового мінімуму, на себе любі друзі
ніколи не шкодують державних
коштів. Коли ж буде кінець системі жирування чиновників?» –
запитує Максим Рогаль.
«Тепер стало зрозуміло: податки, які я плачу, йдуть в кишені наших керманичів! Це вже
соромно, такі цифри під час війни… куди дивиться Європа?» –
пише Ростислав Могольов.

ТОП‑3. Житомирський суд
оштрафував жінку на
119 гривень за розірваний
плакат із військовим
ТОП‑1. Житомирнам
показали ескізи
майбутнього
Палацу спорту
У Житомирі побудують сучасний Палац спорту на 3000
місць. 2 травня заступник міністра регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе оприлюднив у соцмережі Фейсбук ескізний проект
майбутнього житомирського
Палацу спорту з модульним
покриттям, яке можна буде
змінювати залежно від функціонального призначення. Наразі тривають проектні роботи.
Містяни активно обговорюють
майбу т н і й с пор т комп лекс
у мережі Інтернет.
«Пропоную відкласти даний проект (подібні) на 2–3
роки. Спочатку зробіть дороги
в місті і закупіть тролейбуси
і автобуси. Приберіть з міста
“гроби” на колесах», – пропонує Іван Сварчевський.
«Очень красивый! Современный! И детям, и взрослым
будет огромное удовольствие
там заниматьс я, а их у нас
о ч е н ь м н ог о т а л а н тл и вы х
и с ог ромным у порс т вом

них будівельників, які строки
не затягують», – коментує Богдан Яремчук.

ТОП‑2. Зарплати керівників
в апараті Житомирської
ОДА продовжують
зростати
За 2018 рік керівники структурних підрозділів апарату
Житомирської облдержадміністрації отримали по 360 –
440 тисяч гривень зарплати, що
на 50–100 тисяч більше, ніж за
2017 рік. Житомиряни активно
коментують статки місцевих
чиновників.
«Вот вам и Житомир, а теперь представьте, какие з/п
в Раде, и попробуй их от этого
корыта оторвать», – пише Наталі
Пешкова.
«Не завжди показник бідності в країні впливає на заробітню плату чиновників, вона
залежить від якості роботи на
посаді. Якщо вже так говорити,
то в області почали хоч щось робити: нове освітлення, дороги
та їх благоустрій. Тому не бачу
нічого погано в нових цифрах», –
коментує Марина Шоловоська.
«Гуляння під час чуми…
чого б ні! Знущатись можуть

Корольовський районний
суд м. Житомира розглянув
справу щодо пошкодження
портрету військового із проекту
«Обличчя миру» на зупинці по
вулиці Довженка. Дівчина, яку
звинувачують у хуліганстві і яка
раніше не з’являлась до суду, написала заяву, у якій попросила
розглядати матеріали справи за
її відсутності. Дослідивши матеріали адмінпротоколів, суддя
Корольовського районного суду
ухвалив рішення оштрафувати
обвинувачену.
«Може, в д івчини ман і я
і це просто хвороба??? Варто
їй запропон у вати полюбу-

ватися портретом видатного
представника Феміди. Ну 100%
його фейс висить на дошці
поша н и, ц я д і я чк а ма ла б
хоч громадськими роботами
заплатити за скоєне. Вкотре
підтвердилося, що наші судді «кращі» і заслуговують на
ті шалені зарплати, які вони
отримують», – коментує Олександр Райковський.
«Пропоную створити (сайт)
Дошку ганьби. Розмістити фото
вандалів, хуліганів і інших осіб,
що порушують громадський порядок. А то на них вже немає
управи», – запропонувала Світлана Козачок.
«Впевнений, вона зрозуміла,
що так робити не можна. Стала
дуже «популярною» серед великої кількості українців. На своєму прикладі показала іншим,
що робити так дуже небезпечно,
на все життя вистачить. Чи треба було розстріляти?» – пише
Артур Нарижних.
«119 гривень – це звучатиме
для неї як стимул, щоб знову
творити подібне! Соромно накладати такий малий штраф за
такий огидний вчинок», – коментує Віктор Стовбух.
Ми і надалі слідкуватимемо
за подіми, які стали знаковими
та важливими для житомирян.
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5 запитань про субсидії
Відповіді на найпоширеніші серед
українців питання
щодо субсидій розмістили на Урядовому порталі.

Чи буде
монетизація пільг?
Монетизація пільг стартує
з жовтня 2019 року. Вона відбуватиметься за зразком безготівкової монетизації субсидій через
Ощадбанк.
Тим пільговикам, які бажають отримувати свою пільгу
готівкою, восени потрібно буде
звернутися в управління соцзахисту, написати відповідну заяву
і надати реквізити банківського
рахунку в Ощадбанку. Після
цього пільгу виплачуватимуть
готівкою.

Чи потрібно у травні
повторно звертатися
з документами?
Усім діючим субсидіантам,
які не матимуть заборгованості
за комуналку, у травні автоматично перепризначать субсидію на
новий період. Її з травня видаватимуть готівкою: пенсіонерам на
пенсійну картку чи через Укрпошту, всім, хто ще не на пенсії, –
через Ощадбанк.
Тим, у кого будуть борги, буде
запропоновано перейти на безготівкову монетизацію субсидій.

Кому потрібно
повторно звернутися
з документами?
Повторно із заявою та декларацією про доходи потрібно
звернутися лише тим, чиї справи
розглядала комісія, орендарям
житла та внутрішньо переміщеним особам, тим домогосподарствам, в яких з жовтня 2018 року
відбулися зміни у складі сім’ї.
Повторно з документами
необхідно буде звернутися також сім’ям, яким субсидію було

призначено не на всіх зареєстрованих, а на фактично проживаючих в помешканні осіб,
та сім’ям, де є непрацюючі люди
працездатного віку, в яких або
відсутні доходи, або вони менші
мінімальної заробітної плати.
Літню субсидію розраховуватимуть на основі доходів громадян, отриманих у 3–4 кварталах
2018 року.

Чи можуть призначити
субсидію на наступний
період, якщо є борг?
Важливо, щоб станом на
травень не було простроченої
понад місяць заборгованості за
оплату комунальних послуг, тобто послуг, спожитих у березні.
Борги за квітневу комуналку не

братимуться до уваги при перепризначенні субсидії у травні.
Також не братимуться до
уваги управліннями соціального захисту населення незаконні донарахування в платіжках
споживачів додаткових обсягів
природного газу за приведення
до так званих стандартних умов.
Крім того, не враховуватиметься і заборгованість, що виникла у зв’язку з тим, що надавач послуги не уклав договору
з Ощадбанком для перерахування сум житлових субсидій
у грошовій безготівковій формі.
Тим, у кого будуть борги, після їх погашення або укладення
договору реструктуризації потрібно буде звернутися із заявою та декларацією про доходи
в управління соцзахисту.

Чи потрібно у жовтні йти
в управління соцзахисту,
щоб оформити субсидію
на зиму?
Якщо у травні с убсидію
буде перепризначено на новий період – 2019 –2020 рр. –
у жовтні ї ї розмір на опалюва льний сезон розрах у ють
автоматично. До уваги братимуться доходи 1–2 кварталів
2019 року.
Безробітні, які не стояли
в цей час на обліку в центрі
зайнятості, матимуть право
на зимову субсидію на умовах
сплати ЄСВ (22% від мінімалки – 918,06 грн) за будь-які три
місяці цього періоду. Безробітні в селі мають право на
допомогу без сплати ЄСВ за
рішенням комісії.

Секретар Житомирської міської ради
Наталія Чиж очолила рейтинг топ-порушень
антикорупційного законодавства у квітні
Наталія Чиж вказала у декларації
недостовірні відомості на понад 13 млн
618 тис. грн. і опинилася на першому
щаблі квітневого
всеукраїнського рейтингу корупції.
Про це повідомляється на
офіційному сайті Національного
агентства з питань запобігання
корупції.
На першому місці рейтингу,
складеного прес-службою Національного агентства з питань
запобігання корупції, три обґрунтовані висновки за результатами перевірки декларацій за

2015, 2016 та 2017 роки, поданих
секретарем Житомирської міської ради Наталією Чиж. Національне агентство встановило
декларування недостовірних відомостей на загальну суму понад
13 млн 618 тис. грн.
Друге місце рейтингу дісталося обґрунтованому висновку
за декларування завідомо недостовірних відомостей, складеному
стосовно народного депутата України Олександра Супруненка. За результатами перевірки декларації,
поданої посадовцем за 2015 рік,
встановлено недостовірні відомості
на суму понад 5 млн 971 тис. грн.
На третьому місці обґрунтований висновок за декларування
завідомо недостовірних відомостей, складений стосовно голови Коломацької районної ради
Харківської області Володимира
Кужеля. За результатами пере-

 На фото: секретар Житомирської міської ради Наталія Чиж
вірки декларації, поданої посадовцем за 2017 рік, встановлено
недостовірні відомості на суму
понад 3 млн 303 тис. грн.

Загалом у квітні 2019 року
НАЗК зафіксувало 224 порушення антикорупційного законодавства.

КУТОЧОК

ВОДІЯ
Леонід
ГРОМІК,
завідувач другого відділення
Житомирського
професійного
політехнічного
ліцею

Що таке тюнінг?
Закінчення теми.
Початок у №14 від 17 квітня
Зі зростанням виробництва алюмінію і появою обробних центрів
з комп`ютерним управлінням легкосплавні колеса набули великого поширення. Диски мають досить низьку
вагу, що покращує управління і зовнішній вигляд автомобіля. Зауважу,
що здебільшого ми використовуємо
саме алюмінієві диски, бо для інших
сплавів потрібні чималі кошти.
Має відношення до екстер`єру
і освітлення, особливо сучасне –
ксенонове. Правда, термін «ксенон»
для позначення автомобільних газорозрядних джерел світла прижився
тільки у нас. За кордоном цей виріб
називають абревіатурою – лампа
розряду високої інтенсивності.
Знаходяться умільці, які розширюють арки колісних крил зі встановленням більш широких коліс для
покращення стійкості автомобіля
і захисту від бруду. Такий тюнінг вимагає великого об`єму робіт і матеріальних витрат. Автомобілісти
тюнінгують і двигун для того, щоб
збільшити потужність, замінюючи
звичайний повітряний фільтр на
спортивний, т. з. фільтр «нульового опору». Ця заміна дає результат
на автомобілях з великим об`ємом
двигуна. Ми розповімо в подальшому про нього. Такий вид тюнінгу –
найдоступніший і дозволяє підвищити потужність до 15%. Має переваги
і підвіска порівняно з традиційною,
коли пройшла тюнінгування. Головна мета підвісок – максимально
збільшити тертя між шинами та покриттям, забезпечити пускові якості,
управління та комфорт для пасажирів. Спеціальне обладнення, яке
встановлюється в корпус підвісок,
дозволяє точно узгоджувати зусилля
демпфування з жорсткістю пружин,
типом гуми і характером дорожнього покриття. Найпоширеніший метод тюнінгування – встановлення
спеціальних одно- та двотрубних
амортизаторів. Унікальний тюнінг
підвіски – опускання автомобіля
максимально низько до землі.
Для надання автомобілю спортивного вигляду досить поширеною є
установка спортивних глушників,
але такі глушники ліквідують лише
високочастотний шум, а низькочастотний залишається.
Кожен автомобіль – бачення його
володаря, його матеріальні можливості, розумові здібності і повага до
залізного «коня». Головне – не зробити з нього загрозу для оточуючих
і глузування з володаря.
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Тема номера

Довели: жителі
мікрорайону Хінчанка хочуть
від`єднатися від Житомира?!
Микола Корзун

Тривала пора вихідних і святкових
днів, якими фінішував квітень і стартував травень 2019-го
року, особливих новин у житті нашого
міста не принесла.
Житомиряни відпочивали,
поралися по господарству і поминали родичів на кладовищах. Дощова прохолода дещо
вгамувала популярні у народі
вилазки на природу, а тому Житомир прозаїчно і звично поринув у суто побутові проблеми.
Більшість з них усім житомирянам добре відома – поганий
стан доріг, засміченість міської
території, а так звані стихійні
звалища сміття, схоже, вже не
піддаються жодним суботникам
чи місячникам весняного прибирання.

В епіцентрі міського
дискомфорту – Хінчанка!
На такому фоні міського
побуту ситуація на одній із
найбільших житомирських вулиць виглядає особливо гнітюче
і вкрай плачевно. Йдеться, звісно
ж, про майже кілометровий відрізок вулиці Корольова, який
розташований в межах популярної міської околиці – Хінчанки.
Популярної тому, що житомиряни добре знають цей мікрорайон
як колишню серцевину промисловості обласного центру. Сьогодні про колишню промислову
могутність Житомира вже ніщо
не нагадує, але, тим не менше,
Хінчанка не втратила свого значення як мікрорайон, що постійно розростається. В основному –
за рахунок приватної забудови,
добудови та прибудови вже існуючих будинків. Про колишню індустріально-промислову
значимість Хінчанки сьогодні
нагадує хіба що автомагістраль
вулиці Корольова, яка за рівнем
інтенсивності транспортного
руху не поступається жодній
із центральних вулиць міста.
І якраз стан автомобільної дороги, яку розмежовують колії
житомирського трамваю, сьогодні опинився у полі зору ба-

гатьох житомирян. Чи не кожен
житомирський водій хоча б раз
на місяць, а дехто і щодня, змушений пізнати на собі (точніше
на міцності своєї автівки) те, що
залишилося від асфальтового
покриття вулиці Корольова.
Хоча вираз «таких доріг Житомир ще не бачив» дехто вважає
перебільшенням або пояснює
забудькуватістю жителів нашого
міста, але на вулиці Корольова,
у районі вище згаданої Хінчанки, і справді склалася небувало
жахлива ситуація. Дороги як
такої – немає. Ями і вибоїни
глибиною 15 –20 сантиметрів
створюють тут досі небачену
мозаїку майже кілометрової
«смуги перешкод», яку щоразу
доводиться долати за допомогою
філігранної шоферської техніки.
При цьому водійська винахідливість знаходить кілька варіантів
полегшення і пришвидшення
руху по скаліченій дорозі: автомобілі час від часу знаходять
нові колії для руху обабіч дороги, обираючи в якості автотраси території тротуарів. Ще
частіше водії знаходять траєкторію для полегшення руху по
колії трамвая, оскільки асфальтове покриття тут трималося
якнайдовше. Проте сьогодні й
тут – суцільні вибоїни, які стають пастками для колес автомобілів. Не буває такого дня,
щоб по вулиці Корольова не
стовбичило по 3–4 автомобілі,
власникам яких доводилося діставати «запаски» або ж викликати допомогу при більш серйозних пошкодженнях. Дивовижно,
але автомобілісти неохоче і дуже
зрідка звертаються зі скаргами
чи позовами щодо жахливого
стану шляхового покриття по

вулиці Корольова. Але місцеві
жителі, які живуть у будинках
обабіч вулиці, змушені терпіти
не лише гуркіт багатотонажного транспорту. Хмари пилу
і куряви, що піднімаються над
Хінчанкою у часи сонячної погоди, перевищують будь-які норми
і межі забрудненості довкілля.
Коли настає час для дощу – на
Хінчанці виникає інша біда:
шляхова поверхня вулиці Корольова вкривається величезними
калюжами, які ховають у собі
більшість ям і вибоїн та стають
незримими пастками для водіїв.
Для пішоходів дощі – це взагалі
суцільний ризик опинитися під
шквалами брудної каламуті, що
вилітає з-під колес автомобілів.

Найбільше зло –
бути безпритульною
околицею міста!
Якщо бути об’єктивним, то
складнощі дорожньої ситуації
на Хінчанці трапляються не
вперше, але до суцільної руйнації дороги по вулиці Корольова
ще не доходило. І калюжі під час
дощів раніше траплялися тут не
такі великі, як тепер. А з грязюкою та брудом жителі Хінчанки
вже, мабуть, звиклися, бо лише
місцеві старожили пам’ятають
пору тридцятилітньої давності,
коли вулицю Корольова прибирали щотижня. У старі та добрі
часи робилося це силами поряд
розташованого заводу-гіганта
«Верстатуніверсалмаш», який
більш-менш ретельно шефствував над дорогами і тротуарами
Хінчанки. Але сьогодні ні «Універсалмашу», ні льонокомбінату
вже не існує, а бруд, пил, тонни
дорожнього змету на Хінчанці

вже багато років не прибирає
ніхто. Хіба що навесні, коли
приходить пора суботників, на
Хінчанку приїздять комунальники невідомого «походження»
і так-сяк згрібають осіннє-зимовий шар з піску, гравію, щебеню та залишків асфальту. Торік,
якраз на травневі свята, з ініціативи директора тоді ще існуючого комунального управління
житомирських автошляхів, на
Хінчанці з якогось дива розпочали «зістригати» верхній шар
асфальту. Зазвичай така процедура засвідчує близькість хоча б
поточного ремонту дорожнього
полотна. Але ні влітку, ні восени
2018-го року жодних ремонтів
шляхового покриття на Хінчанці
навіть не розпочинали. Взимку,
як відомо, ремонтів на дорогах
не роблять, але минула зима
змусила комунальників вдаватися до періодичного засипання
дорожніх воронок відсівом гранітного виробництва. Значного
ефекту такі «ремонти» не давали, але навесні 2019-го жителі
вулиці Корольова відчули наслідки кам’яного запилення на
парканах, стінах і вікнах своїх
будинків. І при цьому – жодної
реакції із владних кабінетів.
Мешканці приватних будинків
ще торік, певно відчуваючи повну руйнацію шляху і цілий
калейдоскоп випробувань, які
наступають у часи дорожньої
«руїни», зверталися до Житомирського міського голови, до
його заст упників, оббивали
пороги начальників всіляких
транспортних та інших управлінь. Відповіді здебільшого нагадували анекдотично-знущальний тон: якщо будуть кошти,
вулиця Корольова потрапить
у перелік доріг, де проведуть
ремонтні роботи. Остання за
хронологічним походженням
інформація із владних кабінетів
мерії Житомира, яка стосується стану «дороги» на Хінчанці,
звучить у стилі чиновницької
невизначеності: десь у середині
травня 2019-го буде завершено
проведення тендерів, а вже на
початку червня Хінчанку можу ть ощасливити початком
ремонтно-дорожніх робіт.

Варіант порятунку для
Хінчанки – повернення
до Глибочиці?
Ось саме у таких умовах
і виникло звернення ініціативної групи жителів Хінчанки

до сусідів по вулиці із цілою
н изкою пропозиц ій щодо
на в е ден н я е лемен тарног о
порядку у мікрорайоні, що
активно розростається і потребує хоча б елементарних
ком у на льн и х зру ч нос т ей.
Адже місцевий люд досі не
має тут звичного для житомирян централізованого водопостачання та водовідведення,
а про прибирання тротуарів
та вивіз сміття тут вже й не
мріють. До шляхових випробувань та страждань на Хінчанці вже хронічно звикли,
але багаторічна бездіяльність
міської влади сьогодні вже
остаточно «дістала» людей,
які все рішу чіше і наполегливіше починають шукати
вихід із глухого кута. У середовищі жителів Хінчанки вже
навіть народилася ідея про…
ві д’є д н а н н я ві д т ери т орі ї
Житомира. Тутешній люд ще
пам’ятає ті часи, коли Хінчанка територіально належала до
земель Глибочицької сільради.
Тому й сьогодні лунають думки про те, щоб повернутися
до колишнього статусу і приєднати Хінчанку до території
Глибочицької ОТГ. Тим паче,
що сьогодні у Житомирі ухвалено Статут міської об’єднаної
територіальної громади, у якому передбачено конкретний
механізм реалізації ініціатив
громад окремих вулиць та мікрорайонів. Якщо керівництво
міста вже багато років виявляє
цілковиту байдужість до потреб Хінчанки, то чому б жителям колишнього приміського
хутора сьогодні не поставити
питання про вихід зі складу
міської громади із наступним
приєднанням до громади приміської? Звісно, сьогодні таких
випадків, або, як кажуть – прецен дентів, в Україні ще не
було, але, якщо закон цього
не заперечує, то чому б і ні?
Адже не можуть бути люди
зару чниками чиновницької
байдужості та недбальства,
очікуючи вирішення елементарних побутово-комунальних
проблем. Питання, очевидно,
зрозуміле, і воно вимагає негайного вирішення. І яким воно
буде, має відповісти найближче
майбутнє. Зрештою, недарма
кажуть, що 2019-й рік стане для
житомирян періодом помітних
змін. То чому б не розпочати
такі зміни зі сходу Житомира?
Якраз – із Хінчанки!
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Болюче питання

Переселенці у санаторії «Тетерів»:
Краще б нас вбили, а так жити – це геноцид
не можемо витратити».
Наталія показує нам коробки
з ліками:
«Чоловік до війни був повністю
здоровим. Тепер він хворіє на діабет, постійно потрібні дорогі ліки.
Їх не вистачає. Використовуємо
тільки найнеобхідніші. Решту
бережемо на крайній випадок».
В коридорі нас зупиняє інша
мешканка цього гетто:
«Мене також звати Наталія.
Я переселенка з Горлівки. Проживаю тут з квітня 2015 року. Ми
взимку спали в шапках, повністю
одягнені. Електрику вимикають
навмисно перед святами. Опа-

Руслан Мороз

Вже не перший рік,
аж з початку бойових
дій на сході, поряд
з нами ті, хто втік від
жаху війни. Але частіше ставлення до них
таке, що вони воліють
наразитися на небезпеку в себе вдома, ніж
померти від такого
«мирного» життя.
Не так давно з`явилася інформація про те, що український художник Віктор Журавльов замерз
у санаторії «Тетерів» на Житомирщині, куди перебрався у 2014 році
з Луганська разом з дружиною.
Жінка застудилася і померла ще
раніше. Це стало відомо з соцмереж.
«Ось і перестало битися серце
відомого українського митця з Луганська – Журавльова Віктора Никифоровича. 80-річний переселенець помер від переохолодження
організму і бездушшя чиновників
Житомирщини. Ви запитаєте, хто
наступний? Сьогодні, 1 лютого
2019 року, відключили електрику
в кімнаті, де проживає сім’я інвалідів 1-ої і 3-ої групи Кравченків.
Люди просять про допомогу», – написала переселенка Раїса з того ж
санаторію.
Нагадуємо, що у 2014 році
також був скандал. Тоді у переселенців незаконно вимагали
гроші за проживання у Коростишівському санаторії «Тетерів».
Директор змушував підписувати
договори на поселення вартістю
майже 900 гривень. Попри те,
що усі вимоги керівництва санаторію незаконні, а про це знають
і переселенці, і місцева влада, навіть зараз ситуація не змінилася.
Директор продовжує наполягати
на своєму. Якщо раніше обласна
державна адміністрація хоч якось
відшкодовувала санаторію витрати на переселенців, нерегулярно
і не повністю, зараз і ця допомога
припинилась.
З того часу, як переселенці
звернулися за допомогою до журналістів, життя у санаторії стало
просто неможливим. Люди кажуть, що під вікнами їхніх кімнат
вибухають шумові гранати. Переселенців навіть били.
Але це ще не всі випробування, через які довелося пройти
людям, які втекли від війни. Так,
14 лютого 2018 року до служби
порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у дво-

поверховій будівлі санаторію м.
Коростишева. Люди прокинулися
вночі від їдкого запаху диму. Тоді
рятувальники провели евакуацію
30 мешканців будівлі.
І ось нові випробуванн я.
Самі жителі санаторію «Тетерів»
кажуть про геноцид. І не треба
думати, що зараз в санаторії живуть здорові і сильні люди, які не
хочуть працювати і тільки щось
вимагають. Передусім дійсно в санаторії проживало багато людей
працездатного віку, але вони були
з дітьми. І зараз вони або виїхали
назад, або знайшли роботу та
також виїхали з санаторію. Залишилися тільки ті, хто не може
працювати через інвалідність або
поважний пенсійний вік. Тобто залишилися старі, діти та інваліди.
Більше нікого.
І ось перед Великоднем керівництво санаторію знову відключило електроенергію в корпусах.
Попри борг у 15 тисяч гривень,
керівництво вимагає більше 65 тисяч гривень. І при цьому ніхто не
поцікавився, чому ці люди не можуть заплатити. Їм просто немає
чим. Лежачі інваліди, сім'ї, в яких
є маленькі діти, але батьки через
поранення або хвороби не в змозі допомогти собі, залишилися
тепер навіть без можливості приготувати собі гарячу їжу. Спочатку
намагалися готувати на вогнищах.
Але зараз дощі, і це практично
неможливо зробити. Дощ заливає
багаття, і крізь діряві дахи вода
проникає в кімнати. Коли заходиш у приміщення, не розумієш,
чому так темно. Люди просто закрили вікна ковдрами і ганчірками, обтягнули їх плівкою, щоб хоч
якось зберегти тепло, яке уходить
через розбиті стекла і згнилі віконні рами.
Через відчинені двері в корпус
вільно заходять бродячі тварини.
Вигнати їх просто нереально.
Миші, щури, гниль, роздовбані
стіни і видертий паркет – це немов опис зруйнованого міста після бомбардування. Але тут ніхто
нікого не бомбив. Місцеві жителі кажуть, що коли вони сюди

приїхали, тут було красиво і все
працювало, все було цілим. Але
потім по ночах почали бити вікна,
зникли картини зі стін, керівництво винесло меблі і викрутило всі
лампи у приміщенні. Немає води,
не працює каналізація.
Нас запрошує до себе в кімнату Наталія, переселенка з Донецька: «Нам виставляють шалені
рахунки за електрику. Але подивіться, як ми живемо. Де ми можемо стільки витратити електрики,
коли у нас тільки пару лампочок
в кімнаті? На території взагалі немає освітлення з 2015 року. У нас
немає холодильника. Телевізор
з'явився тільки недавно. Місця
для розеток є, але самих розеток
немає. У приміщенні тільки одна
робоча розетка, щоб ми могли
чайник включити, і тільки енергозберігаюча лампа. Ми живемо
вчотирьох: бабуся-інвалід без правої руки, син – інвалід дитинства
другої групи, чоловік був у полоні,
його там жорстоко катували, хотіли розстріляти, і він теж став
інвалідом, не може працювати.
Коли чоловік потрапив у полон,
я втратила зір від переживання,
осліпла на обидва ока. Робили дві
операції. Нам не вистачає на ліки,
а у нас вимагають гроші за електрику, немов ми використовуємо її
в таких кількостях, які в принципі

лення немає взагалі. Хто сильніший –виживає, хто слабший –
гине. Померло за цей час більше
десяти осіб».
Заходимо до іншої кімнати.
Вести відеозйомку доводиться
практично в темряві. Навіть додаткового світла від ліхтарика не
вистачає. Господиня, хвилюючись,
починає розповідати:
«Мене звати Галина Василівна.
Ми з чоловіком з Луганська. Чоловік лежачий. Я – пенсіонерка.
Ми зверталися за допомогою, але
нам постійно відмовляють. Більше того, коли ми взимку лежали
в лікарні, я дзвонила у соціальні
служби, щоб підтвердити, що
ми тут знаходимося. Але вони
проігнорували і сказали, що нас
тут немає, і мені перестали платити пенсію. Довелося судитися.
Чоловік лежачий. Його постійно
нудить. Доводиться годувати маленькими порціями. А готувати
ніде. Підмити його, лежачого, теж
нічим. Немає води.
Ми бігли від бомбардувань.
Нічого не встигли взяти. Навіть
трудової книжки не забрала, не
встигла. Хоча трудового стажу
у мене персоніфіковано більше
тридцяти років. Після того, як
я звернулася за довідками до
Києва, мені додали до стажу навчання в інституті, перебування

в декреті, і вийшло майже сорок
років трудового стажу. Я довго
хворіла, у 2015 році мені дали інвалідність. Працювала на залізниці.
Вся інформація є в комп'ютерній
системі «Укрзалізниці». Але коли
я звернулась за нарахуванням
пенсії, від мене почали вимагати
довідки з місця роботи. Як я можу
надати зараз довідку з Луганська?».
З болем виходимо з кімнати.
Місцеві підводять нас ще до однієї жительки цього санаторію.
Багатодітна сім'я, у якій п'ятеро
дітей. Місцеві відгукуються про
жінку як про дуже гарну і турботливу матір.
«Мене звати Оксана. У мене
п'ятеро дітей. Ми приїхали з Донецька, з Пісок. Живемо в незрозумілих умовах, тому що немає
ні світла, ні води. Готувати нема
на чому. Діти ходять практично
голодні. Постійно хворіють. Багато води не принесеш. Купати
дітей нема в чому. Неможливо
жити в таких умовах, в яких ми
тут знаходимося».
Жінка починає плакати. Ми
виходимо на вулицю, де нам показують місця для багать. Навперебій люди говорять про свої
проблеми. Розуміємо, що дуже
наболіло, але намагаємося все ж
запитати, що саме вони хочуть почути від влади, якої саме допомоги
потребують.
«Ми платимо за електроенергію. Але ми не розуміємо, чому від
нас вимагають такі великі суми.
Хтось хоче нажитися на нашому
горі? Ми бачимо вихід в установці
індивідуальних лічильників у кожній кімнаті. Тоді буде зрозуміло,
хто скільки витрачає електрики
і хто скільки платить. Ми тільки
«за». Але знову все впирається в керівництво санаторію. Нас хочуть
звідси вижити. Хочуть, щоб ми поїхали. Але нам нікуди їхати. У нас
нічого не залишилося. Ми просимо допомоги, але до нас ставляться
з презирством. Це просто геноцид.
Краще б ми залишилися там під
обстрілами, може, загинули, ніж
так мучитися тут».
Від авторів даного матеріалу
повідомляємо, що чотири (!!!) рази
зверталися до Житомирської обласної державної адміністрації
з проханням прокоментувати
ситуацію в санаторії «Тетерів»
Коростишівського району. Кожного разу записували наші контактні телефони, питання, на які
ми хотіли отримати коментар,
а потім просто нас ігнорували.
Ми розуміємо, що зараз всім не
до переселенців. Йде зміна влади після президентських виборів.
Але, може, все ж щось людське залишилося у можновладців і вони
допоможуть людям, які потрапили у важкі умови? Хотілося б на
це сподіватися…
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Власна кишеня

Пеня, абонентська
плата, управитель: що
змінить для українців
новий закон про ЖКП
Руслан Мороз

З 1 травня цього
року почав діяти
у новій редакції Закон України «Про
житлово-комунальні
послуги». Українців
чекає цілий ряд змін
у нарахуванні оплати та розрахунках за
житлово-комунальні
послуги.
Не всі взагалі розуміють, що
саме повинно змінитися і навіщо
ускладнювати існуючу систему.
Також багато обурень викликає
поновлення пені за прострочені
комунальні платежі. Складна економічна ситуація в країні, політична нестабільність та військові дії на
сході, на думку експертів, не зовсім
сприяють позитивному сприйняттю будь-яких змін у законодавчій
базі та завжди викликають безліч
питань, на які не завжди вдається
отримати зрозумілі відповіді.

Які зміни чекають
на українців
Як повідомляють офіційні видання, коло змін, які несе з собою
цей закон, досить велике. Тому
різні його частини будуть введені
в дію в різний час. Більшість положень вступають в силу з 1 травня
2019 року. Однак пільги і субсидії
в грошовій формі, а також деякі
нові вимоги до управителів багатоквартирного будинку «узаконені»
з 1 січня поточного року. До речі,
не всі жителі Житомира це відчули. Ще ряд положень повинні
бути введені в дію через 6 місяців після публікації закону, тобто
з 10 червня 2019 року.
Дійсно, з 1 травня вводиться
в дію норма закону про ЖКП про
нарахування пені за несвоєчасну

оплату житлово-комунальних
послуг. Якщо оплата проведена
після 20-го числа місяця, наступного за тим, в якому надавалися
комунальні послуги, з 21-го числа
буде нараховуватися пеня в розмірі 0,01% суми платежу за кожен
день прострочення.
Не менш важ лива зміна,
яка вводиться з 1 травня цього року, – це поява нових граф
у платіжках. По-перше, кожен
індивідуальний абонент буде
окремо оплачувати вартість тієї
чи іншої комунальної послуги,
а крім того – ще й абонентську
плату за надання цієї послуги.

КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ
Заступник Житомирського міського голови Сергій Кондратюк для житомирських ЗМІ прокоментував ці зміни
у відносинах між споживачами та постачальниками
послуг наступним чином:
«Закон про житлово-комунальні послуги взагалі вступив
у силу 10 червня 2018 року. Деякі статті цього закону
дійсно вступили в силу саме з 1 травня цього року.
Стаття 26 цього Закону зобов’язує сьогодні за несвоєчасну плату за житлово-комунальні послуги жителів
міста сплачувати пеню – 0,01% від суми заборгованості
в день. Цей відсоток декларативний. Наприклад, при 1
тисячі гривень заборгованості 0,01 % пені – це 10 копійок на добу, тобто 36 гривень 50 копійок на рік. Якщо ми
візьмемо відсоток, який від нас вимагають, від наших
комунальних підприємств енергетики, або газовики, цей
відсоток складає у чотири рази більше. Тому хотілося б,
щоб люди з розумінням ставились до цього і своєчасно
сплачували за житлово-комунальні послуги».
В абонентську плату будуть включатися витрати виконавця комунальної послуги на складання
договору, на підрахунок частки
кожної квартири в користуванні
колективними послугами, а також витрати на обслуговування
приладів розподілу та обліку. Ця
остання складова дуже важлива
для споживачів. Тому що завдяки такому пункту у виконавців
комунальних послуг з'являться
гроші на повірку, обслуговування
та ремонт приладів обліку. Тепер
обслуговування приладів обліку
повністю лягає на виконавців ко-

мунальних послуг, включаючи
демонтаж вимірювальних приладів, транспортування до місця
ремонту або перевірки і нове підключення. Але прилади обліку
електроенергії і газу будуть обслуговувати постачальники електроенергії, газу. Їх витрати будуть
входити в абонентську плату за
газ і електроенергію. А ось повірка, обслуговування та ремонт
внутрішньоквартирних лічильників води і тепла, як і раніше,
лежить на їх власниках.
«Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі

демонтаж, транспортування та
монтаж) вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік
споживання теплової енергії
і води в квартирах (приміщеннях) будинку, здійснюються за
рахунок власників таких вузлів
обліку, якщо інше не встановлено
договором», – йдеться в законі.
Жителі міста в приватних
розмовах розповідали, що побоюються того, чи не буде новий закон
змушувати всіх створювати ОСББ,
навіть якщо люди не бажають
цього. Такі думки ґрунтуються
на тому, що відповідно до нової
редакції закону, співвласники ба-

гатоквартирного будинку мають
право укласти договір про обслуговування з однією з організацій,
що займається перевірками лічильників, і платити за це окремо.
А це легше зробити тільки, якщо
буде створено саме ОСББ.
Крім поділу рахунків на власне послугу і абонентну плату за її
надання, у платіжках з'являться
окремі графи за індивідуальне користування тією чи іншою комунальною послугою і за колективне
користування. Наприклад, колективною послугою є освітлення коридорів і сходових кліток. Витрати
на колективні послуги мешканці
будинку будуть оплачувати пропорційно житлоплощі. Поділом
плати між усіма квартирами буде
займатися управителі багатоквартирного будинку.
Тим, хто отримує субсидії або
має пільги, частина сум, нарахованих як абонентська плата і як
оплата послуг, що споживаються
в місцях загального користування, буде також компенсуватися
з бюджету – як і за індивідуально
спожиті житлово-комунальні послуги. На цьому моменті всі згадують про монетизацію субсидії,
але не всі це побачили насправді.
Тому чи виконується ця частина
Закону, питання досить спірне.
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Управитель
багатоквартирним будинком
Також має запрацювати на повну силу інститут управителя багатоквартирним будинком. Зокрема, вводиться в дію новий перелік
прав і вимог до управителів, вимога не змінювати вартість послуги
з управління багатоквартирним
будинком весь термін дії договору
(крім випадків, обумовлених у договорі), нові правила до складання
договору і багато іншого. У числі
інших прав управителі отримують право відключати боржників
від користування комунальними
послугами, якщо такий метод
прописаний в договорі.

Середа, 8 травня 2019

КОЛОНКА

вікна, однак рахунок за злом і лагодження дверей або вікон буде
виставлений господареві квартири
в квитанції про оплату ЖКП.
Також з червня співвласники
багатоквартирного будинку отримають право виконувати роботи
з утримання будинку, ремонту
своїми силами шляхом самозабезпечення, звісно, якщо знайдуть
таку можливість. Також вони можуть взяти на себе питання опалення, водопостачання, вивезення
побутових відходів. Кожен мешканець будинку отримає право виконувати роботи з утримання або
ремонту будинку своїми силами
в рахунок оплати комунальних
послуг.

Аліменти на батьків

Підводні камені
абонентської плати

У зв'язку з криміногенною обстановкою у місті, побоювання
викликає пункт закону про те,
що на мешканців буде покладено обов'язок впускати в квартиру
управителів і виконавців комунальної послуги, якщо ті прийшли
перевірити лічильники, зробити
звірку. Якщо господар квартири
відмовився відкрити двері управителю – управитель має повне
право відрізати цю квартиру від
комунальних послуг. Але багато
випадків, коли під виглядом перевіряючих до оселі вривалися
злочинці і грабували, наприклад, пенсіонерів. І це при тому,
що в законі міститься вимога до
споживача комунальних послуг забезпечити перерахованим особам
безперешкодний доступ до свого
помешкання майже цілодобово.
«Відмова споживача надати
доступ виконавцю комунальної
послуги… є підставою для припинення надання споживачеві
відповідної комунальної послуги», – йдеться в законі.
Окремо зазначається, що
у деяких випадках, а саме «в невідкладних ситуаціях, пов'язаних
з необхідністю порятунку життя і здоров'я людей або майна»,
виконавці комунальних послуг
зможуть прорватися в квартиру
і без згоди власника. При такому
несанкціонованому доступі, крім
виконавця послуги, повинні бути
присутніми також представники
органів внутрішніх справ, працівники аварійно-ремонтної бригади
та хтось із сусідів. Працівники аварійно-ремонтної бригади повинні
після закінчення «несанкціонованого візиту» відремонтувати пошкоджені замки, вхідні двері або

Власна кишеня

Закон вимагає, щоб не пізніше,
ніж за рік після введення в дію
Закону про комунальні послуги,
тобто до 1-го травня 2020 року,
співвласники багатоквартирного
будинку прийняли рішення про
форму організації договірних
відносин з кожним виконавцем
комунальних послуг. Таких форм
передбачено три.
1. Кожен співвласник багатоквартирного будинку укладає
індивідуальний договір з виконавцем комунальних послуг.
2 . Дог овір ві д і мен і вс і х
співвласників будинку укладає
управитель (це буде колективний
договір).
3. Договір укладає об'єднання
співвласників багатоквартирного
будинку як юридична особа, кооператив або інша організація.
Якщо до травня 2020 року такий вибір не буде зроблений, між
виконавцем договору і кожним
співвласником будинку будуть
укладені індивідуальні договори.

Дуже болючий та неприємний
момент:
– абонентська плата буде стягуватися щомісяця у фіксованому
розмірі;
– платити доведеться навіть
у тому випадку, якщо комунальні
послуги не використовуєте;
– закон «Про ЖКП» передбачає введення абонплати на тепло,
гарячу і холодну воду. Наступний
крок – абонплата на газ;
– розмір абонплати залежить
від мінімальної зарплати.
Отже, абонентська плата стягується щомісячно незалежно від
того, користувалися послугою чи
ні та у фіксованому розмірі. Сума
визначається в договорі. Кабінет
Міністрів у своїй постанові розробив граничний розмір плати. Він
визначається за формулою і буде
змінюватися разом зі зростанням
мінімальної зарплати. Формула
підрахунку розміру абонентської
плати виглядає так: мінімальна зарплата * 2,58 * 0,15 * К, де
2,58 – середня кількість осіб у сім'ї;
0,15 – середня частка витрат на
комуналку від загального доходу
сім'ї; К – коефіцієнт (для опалення
і води – 0,019, для сміття – 0,009).
Нині мінімальна зарплата становить 4173 грн. Відповідно абонентська плата на опалення, гарячу
та холодну воду буде по 30,6 грн.,
а на вивезення сміття – 14,5 грн.
Розмір абонплати на гарячу воду,
опалення і холодну воду становить
0,735% від мінімальної зарплати.

КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ
Від голови Асоціації ОСББ «Жито – Мир» Ігоря Скоропада ми отримали такий коментар стосовно нововведень:
«Поновлення пені – це звичайна «лякалка». Це – не та
сума, на яку треба звертати увагу. Але ця позиція вірна.
Тому що ті бабусі, які отримують субсидії та пенсії,
першочергово несуть ці гроші якщо не в аптеку, то за
комуналку. А є люди, які роз'їжджають на дуже вартісних машинах, але не сплачують комунальні послуги
роками. Тому я особисто підтримую повернення пені.
Стосовно абонентської плати, то це – вибір людей.
Якщо діяти за індивідуальними договорами, то тоді буде
абонентська плата. Якщо буде колективний договір,
то абонентська плата не потрібна. Вибір залишається
за співвласниками будинків».

А абонентська плата за вивезення
сміття – 0,348%.
У законі «Про комерційний облік газу» також передбачено введення абонентської плати і за блакитне паливо. Відповідну методику
розробила профільна комісія, але
виявилося, що суми в платіжках
від такого нововведення виростуть,
у результаті тиску з боку обурених
активістів рішення заморозили.

Індивідуальне опалення
і бойлери
Також багато питань викликає
положення в Законі, де йде мова,
що відмовлятися від опалення
або гарячої води можуть тільки
ті, хто живе в будинках, де вже понад 50% квартир встановили котли
і бойлери. У зворотному випадку
доведеться користуватися тим, що
вже є. Але при цьому, якщо у вас
вже встановлений котел або бойлер, демонтувати їх не потрібно.
«Цей абзац вже чинного закону стосується тих випадків, коли
в невеликих населених пунктах
окремі мешканці приймають рішення відмовитися від опалення
і встановити індивідуальний котел
в квартирі. Якщо раніше вони могли це зробити без особливих перешкод, то зараз потрібно, щоб вже
половина будинку була з котлами.
Інакше ніяк», – пояснюють юристи.
Таке нововведення потрібно насамперед для того, щоб зберегти
систему опалення та гарячого водопостачання.
При цьому голови ОСББ не
дуже оптимістично сприймають
зміни в законодавстві. З їх слів, при
декількох позитивних моментах є
постійне напруження відносно того,
як саме будуть здійснюватися ці зміни. Адже кожного разу споживачі
послуг стикаються з недосконалою
системою виконання цих змін. Всі
на власному досвіді переконалися,
що чиновники або політичні амбіції
можновладців здатні перетворити на божевілля будь-які спроби
зрушити стан речей в комунальному господарстві в позитивному
напрямку. Особливо вони побоюються того, що не буде знищено
корупційну складову у відносинах
між комунальниками та будь-який
найкращий закон залишиться лише
словами на папері.

Непрацездатні батьки мають
право на отримання аліментів від своїх повнолітніх дітей.
Про це в межах проекту «Я маю
право» розповіли фахівці Житомирського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
П о в н ол і т н і с и н , д о н ь ка зобов’язані утримувати
батьків, які є непрацездатними і які потребують матеріальної допомоги. Син або ж
донька, крім сплати аліментів,
зобов’язані брати участь у додаткових витратах на батьків,
викликаних хворобою, інвалідністю, немічністю.
Діти можуть бути звільнені
від обов’язку утримувати батька, матір та обов’язку брати
участь у додаткових витратах,
якщо буде встановлено, що
батько або матір ухилялися від
виконання своїх батьківських
обов’язків або були позбавлені батьківських прав. У інших
випадках суд може присудити з дітей аліменти на строк не
більше трьох років.
Суд має визначити розмір
аліментів у твердій грошовій
сумі або у частці від заробітку
з урахуванням матеріального
стану сторін. При встановленні
розміру аліментів та додаткових витрат суд може брати до
уваги можливість одержання
коштів від інших дітей, до яких
не пред’явлено позову про
стягнення аліментів, чоловіка,
дружини та своїх батьків.
Окремі випадки, коли батько чи мати є тяжкохворими, інвалідами, а дитина має достатній дохід, суд приймає рішення
про стягнення з неї одноразово
або протягом певного строку
коштів на покриття витрат,
пов’язаних з лікуванням та
доглядом за ними.
Якщо виникли питання,
за юридичною консультацією звертайтесь 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 проект «Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті
pravo.minjust.gov.ua та за номером 0 800 213 103 (єдиний
контакт-центр надання безоплатної правової допомоги).
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Споживачу

За один день на хабарі затримали
чиновника Житомирської міськради
і керівника філії «Житомироблавтодору»
Один затриманий просто
на робочому місці, інший
намагався викинути неправомірну вигоду.
6 травня детективи Слідчого управління
ГУНП спільно з оперативниками управління захисту економіки Житомирщини під
процесуальним керівництвом прокуратури
області затримали керівника однієї із філій

Житомирської дорожньо-експлуатаційної
дільниці «Житомироблавтодор» під час
передачі йому 28 тисяч гривень неправомірної вигоди.
Як повідомляють у відділі комунікації
поліції Житомирської області, 53-річний
чоловік вимагав таку суму від підприємця
за надання в оренду приміщення, що належить філії.
«Керуючого затримано відразу після
отримання ним вказаної суми на робочому
місці. Його дії відповідно задокументовано,

а предмет хабара вилучено», – йдеться у повідомленні.
У вівторок, 7 травня 2019 року, за погодженням із процесуальним прокурором прокуратури Житомирської області,
посадовій особі структурного підрозділу
державного підприємства «Житомирський
облавтодор» повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК
України (одержання неправомірної вигоди
службовою особою).
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області. Наразі
вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
6 травня у Житомирі детективи Слідчого управління ГУНП спільно із співробітниками УСБУ регіону та за процесуального керівництва прокуратури області
затримали очільника одного з управлінь
мерії після отримання ним хабара. Як
стало відомо нам з власних джерел,
було затримано начальника управління
житлового господарства Житомирської
міської ради Юрія Мостовича. Чоловік
вимагав тисячу доларів США за пере-

рахунок коштів за проведені будівельноремонтні роботи.
Посадовець затриманий у другій половині дня 6 травня на одній з вулиць обласного центру після передачі йому обумовленої суми.
51-річний чоловік, побачивши правоохоронців, намагався позбутись щойно
отриманих грошей, кинувши їх подалі від
себе. Проте усі його дії відповідним чином
зафіксовані.
Вирішується питання про затримання
посадовця місцевого самоврядування у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою
службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.
Попередня правова кваліфікація події – ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції,
обіцянки або одержання неправомірної
вигоди службовою особою) Кримінального
кодексу України.
За подібні дії чоловікові загрожує
позбавлення волі на строк від 5 до 10
років з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
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Екологія, яка нас вбиває...
А хто відповість?
Руслан Мороз

Багато років жителі нашого міста живуть в умовах
тихого геноциду. Немає пострілів, немає поранень, немає явних жертв, тому що їх
не видно. А люди гинуть від
хвороб, причини яких ніхто
не може і не хоче пов'язати
з екологічною катастрофою
у Житомирі.
Крім загальносвітової трагедії на Чорнобильській АЕС, додається отруєння хімічними речовинами при викиді відходів з промислових підприємств, розробка родовищ
у місцях компактного проживання людей
і просто небажання встановлювати елементарні очисні споруди з метою економії. Ми
гинемо. Вмираємо тихо і непомітно від того,
що не бачимо. Але на відміну від нашої свідомості, наше тіло неможливо обдурити.
Поки ви це читаєте, наш ліс у районі паперової фабрики продовжують нещадно
знищувати! Фото, які зробив житель району Микола Москальчук зі свого вікна, – це
яскравий приклад того, що відбувається
з повітрям у нашому місті. Казали й казати
будемо: подумайте, чим ми дихаємо! Дим
від спалювання невідомо чого стелиться між
житловими будинками.
Найближче всього розташований Житомирський картонний комбінат. Його керівник вже більше 13-ти років має конфлікти
з місцевими жителями. В санітарній лісовій зоні, в якій картонний комбінат знищив
більше двох гектарів без документів з метою
розширення виробничих потужностей, стан
дерев жахливий. Вони також гинуть. За фактом самоправства порушено кримінальну
справу ще у 2017 році. Керівництвом картонного комбінату було куплено два акти на
землю. І просто на підставі цих двох папірців
було вирізано 40 соток лісу та вибудувалася
капітальна споруда з фундаментом. Хоча
в актах земля за цільовим призначенням

спрямована під садівництво. За фактом
корупційної схеми приватизації відкрито
два кримінальні впровадження.
А викиди в атмосферу продовжуються
безконтрольно і без фільтрів, очисних споруд
для очистки води також немає. Відпрацьована вода після вторинної переробки картону
не очищується, і вся гидота йде на очисні
споруди водоканалу, які не в змозі належним
чином впоратися з їх кількістю. Все, що не
потрапляє до очисних споруд, з дощем йде
в ґрунт, а за декілька метрів – озеро Селецьке,
де люблять купатися багато житомирян.
Жителі району неодноразово зверталися в усі можливі інстанції. Але тему навколишнього середовища повністю ігнорують.
Заступник голови Житомирської обласної
державної адміністрації Олексій Ясюнецький ігнорує всі звернення. Декілька наших
звернень до ЖОДА з метою отримання коментаря з цього приводу теж залишилися
без відповіді. Все марно…
Ми писали про забруднення в районі
річки Крошенки викидами з міського колектору. Ще на сорок шостій позачерговій
сесії Житомирської міської ради 27 лютого
2019 року відбувся виступ громадських ак-

тивістів в зв'язку з екологічною катастрофою
в районі річки Крошенки. Тоді громадськість
була обурена тим, що центральний колектор практично відсутній на десятки метрів,
звідси течуть до Крошенки фекалії, бруд.
Потім все це потрапляє в річку Кам'янку,
звідти – в Тетерів, де місто проводить забір
води для міського водопроводу. Робоча група
міськради 21 березня 2019 року виїжджала
на місце та зафіксувала незаконне втручання
до системи водопостачання міста Житомира.
Тоді директор Житомирського водоканалу
Андрій Нікітін надав коментар з цього приводу: «Дійсно, під час виїзного обстеження
робочою групою району річки Крошенки
було знайдено об'єкт, зареєстрований за
ФОП Євгенія Волинець, який був незаконно
приєднаний до системи водопостачання
міста Житомира. Ми одразу від'єднали цей

об'єкт від нашої системи водопостачання.
Нам також не було надано жодної проектної
документації, за якою виконані роботи. Тому
взагалі ми анулювали всю проектну документацію щодо підключення комплексу
«Волна» до системи водопостачання міста.
Труби, з яких стікали води з брудом саме
з комплексу «Волна», були заблоковані».
Наскільки нам відомо, ніхто не поніс
відповідальності за цей випадок. Тоді ми
отримали коментар від юристів системи первинної юридичної допомоги: «На
жаль, відповідно до діючого законодавства,
реально притягнути до відповідальності
в разі втручання до мережі водопостачання
можливо, тільки якщо будуть якісь наслідки
цього. Закони України передбачають відповідальність за втручання в газорозподільну
мережу, мережі електропостачання, а про
системи водопостачання всі якось забули».
Тобто порушення є, але притягти до
відповідальності за це майже неможливо.
Громадський діяч Ігор Малі прокоментував дану ситуацію наступним чином:
«Ситуація в районі річки Крошенки
залишається дуже серйозною. Проблема
в тому, що розташований там колектор має
багато пошкоджень, звідки відходи потрапляють в річку і повертаються нам у вигляді
води з міського водопроводу. Поруч знаходиться звіроферма, звідки також відходи
йдуть у річку.
Ви зверніть увагу на Гідропарк. Там
ситуація взагалі катастрофічна. Крім того,
що в річку Тетерів час від часу здійснює
скидання своїх хімікатів водоканал, туди
скидає без всяких очисних споруд свої води
хлібозавод. Ми щороку фіксуємо випадки
масової загибелі риби в тому районі.
Можу ще згадати про гідроспоруди
в районі бердичівського моста. Там рівень
води постійно гуляє «вгору-вниз». Це
вбиває всю ікру під час нересту. Період
нересту до 20 травня, скиди води в цей
період заборонені. Але зараз там вся ікра

практично знищена.
Брали аналізи з третього спуску, це нижче за течією від паперової фабрики. Там теж
стирчать труби, які, як визначили, йдуть
від льонокомбінату, який, правда, від них
відхрещується. Але аналізи показують наявність отрутохімікатів у цих скидах. До цих
пір ніхто це припинити не може».
Можна також згадати загибель риби
в річці Случ. 25 квітня 2019 року місцева
влада ухвалила рішення направити звернення з приводу забруднення річок Случ
та Хомора. Було направлено звернення до
голови Верховної Ради, прем'єр-міністра,
керівника СБУ та Генпрокурора. Але все це
виявилося марним. Безсилою у цій ситуації
виявилась і обласна Державна екологічна
інспекція. Начальник обласного відомства
Максим Железняк тоді розповів, що перемогти у суді не виходить, всі рішення вважаються законними, а небезпека викидів
залишається в межах граничної норми. Але
риба чомусь гине… Вдалося тільки з'ясувати,
що загибель риби виникає від речовини
Понінківської картонно-паперової фабрики.
Як зазначили у Державній екологічній
інспекції Поліського округу у Facebook, їх
теж непокоїть стан річки Хомори.
«Річка забруднюється зі сторони Хмельницької області стоками ТОВ «Понінківська
картонна-паперова фабрика – Україна».
27 лютого 2019 року члени комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій Житомирської обласної державної
адміністрації спільно з представниками Державної екологічної інспекції України побували на очисних спорудах вищезазначеного
підприємства, але висновок один – варто
очікувати подальшого забруднення річок
Житомирщини», – зазначили в інспекції.
Стосовно ситуації в районі «Бумажки»
нам надав коментар житель цього району
Дмитро Антонець:
«За тринадцять років паперова фабрика
перетворилася в комбінат, з'явилися додаткові потужності. Для прикладу, якщо раніше була одна велика труба з цегли, звідки
йшли вихлопи від згоряння газу, то зараз
з'явилася ще одна металева і з 2-х труб вже
йдуть продукти від згоряння деревної тріски
або, можливо, ще чогось. У всякому разі від
цього весь мікрорайон паперової фабрики
постійно в чорній сажі, люди не можуть відкрити нормально вікно, аби провітрити свою
квартиру, скаржаться на погіршення стану
здоров'я… Саме тому і змушені в черговий
раз піднімати скандал на всю Україну, щоб
звернути на себе увагу і змусити місцевих
чиновників реагувати».
Люди змушені знову і знову просити
допомоги. Це один з найяскравіших прикладів того, що відбувається по всьому місту! На жаль, на сьогодні міські та обласні
чиновники не звертають належної уваги на
навколишнє середовище, хоча в законодавстві написано, що це має бути на першому
місці при прийнятті управлінських рішень.
У той же час важливо відзначити, що
ростуть радикальні настрої як у суспільстві,
так і в конкретному районі. Коли ти просиш, звертаєшся безліч разів, а у відповідь
тиша – це засмучує.
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Аудит замість атестації:
як перевірятимуть школи по-новому
Українські школи
тепер перевірятимуть
по-іншому. У квітні
набув чинності наказ
Міністерства освіти
про інституційний
аудит.
Цей новий механізм перевірки
шкіл можна вважати замінником
звичної для освітян атестації. Але,
на відміну від неї, аудит має стати
інструментом не нагляду, а співпраці з навчальними закладами.
Коли до шкіл прийдуть аудитори
і як нові перевірки вплинуть на
якість освіти, аналізувати наші
експерти.

Від контролю до співпраці

Відповідно до закону «Про
освіту», атестація шкіл була ліквідована ще 2017 року, а місцеві
органи влади втратили функції
інспектування навчальних закладів. Справа в тому, що саме місцеві
управління освіти обирали директорів шкіл, а потім фактично
перевіряли свою ж роботу. У МОН
пояснюють, що, оскільки у такій
схемі вбачався конфлікт інтересів,
контроль якості освіти в школах
відійшов до незалежного органу –
Державної служби з якості освіти
(ДСЯО).
«Аудит замінить дискредитовану атестацію, яка давно не

відповідала ні потребам шкіл, ні
системи освіти, а перетворилася
на репресивно-контролюючу машину, яка лише примножувала
папери», – пояснює міністр освіти
Лілія Гриневич.
У МОН обіцяють, що зміниться не тільки назва контролюючого органу, а й сутність перевірок.
Аудит проводитимуть не для виявлення недоліків, а для допомоги
школам у розбудові внутрішньої
системи. Під час аудиту «ревізори»
будуть дивитися, наскільки ефективно працює школа як механізм
і даватимуть поради.
Інституційний аудит працюватиме для всіх шкіл незалежно від
форми власності і підпорядкування, зокрема, для приватних. Протестують роботу нового формату
перевірок на кількох школах вже
в травні цього року. По всій країні його почнуть впроваджувати
з 2020 року.

Як працюватиме
нова система?
Інституційний аудит буде здійснюватися за чотирма напрямами:
освітнє середовище школи, система оцінювання учнів, педагогічна
діяльність та управлінські процеси школи. Аудит буде проводити
експертна група з управлінців та
педагогів з практичним досвідом
роботи в школі не менше 5 років.
До неї можуть входити представники Державної служби якості

освіти України або її територіальних органів. Вони оцінюватимуть,
як директор ухвалює рішення, чи
відповідають вони законодавству,
чи всі вчителі ознайомлені із сучасною системою оцінювання
учнів.
Під час аудиту закладу обіцяють враховувати думки всіх учасників освітнього процесу та навіть
долучити представників громадськості. Тому, окрім спостережень
та відвідування навчальних занять,
буде проводитись опитування
серед вчителів, учнів та батьків.
Питатимуть, наприклад, про
відсутність у школі насильства
чи дискримінації. Важливим напрямком аудиту буде оцінка батьків: наскільки для них навчальний

процес і перебування в школі є
комфортними.
«Головне, щоб у школах зрозуміли, що експерт ДСЯО – їхній
партнер, який приходить, щоб допомогти і підказати, як внутрішня
система забезпечення якості може
працювати ефективніше», – зауважує голова Державної служби
якості освіти Руслан Гурак.
Триватиме аудит не більше десяти днів. Для маленьких шкіл, які
мають менше 50 працівників, – не
більше п'яти днів.

Аудит пройшов: що далі?

Після закінчення інституційного аудиту школа отримає
висновок про якість освіти та
рекомендації, як її підвищити.

Результати будуть оприлюднюватися на сайтах закладу освіти та
місцевого відділення Державної
служби з якості освіти.
«Результати оцінювання відображатимуть досягнення закладу та його потреби, а також
визначатимуть рівень якості
освітньої діяльності: перший –
високий, другий – достатній,
третій – вимагає покращення,
четвертий – низький», – пояснюють у МОН.
У випадку чисельних порушень для роботи над помилками школа матиме один рік.
Якщо після цього терміну їх не
виправлять, комісія може надати
рекомендацію змінити керівника
навчального закладу.
Інституційний аудит відбуватиметься раз на 10 років у плановому порядку. Школи з низькою
якістю освіти можуть перевіряти позапланово. Наприклад, за
зверненнями батьків, які мають
питання щодо якості освіти, організації навчання чи порушення
прав дитини. Але не частіше одного разу на 2 роки, але не раніше,
ніж через 1 рік після приведення
планового аудиту.
Експерти впевнені, що якість
освіти залежить не від частоти
перевірок, а від мотивації кожного учасника освітнього процесу – директорів, педагогів і батьків.
Саме налагодження співпраці та
правильної мотивації освітян є
головною метою реформи освіти.

Трагічна ДТП у провідну неділю:
двоє людей загинуло, шестеро – травмовані
5 травня на автодорозі «Житомир –
Сквира – Ставище»,
поблизу с. Станишівки, сталася дорожньо-транспортна
пригода за участі
трьох автомобілів.
У результаті двоє людей загинули, ще шестеро – травмовані.
Розпочато кримінальне провадження. Про це інформує відділ
комунікації поліції Житомирської області.
«Попередньо встановлено,
що близько 14.50 водій автомобіля «Mercedes-Benz», 49-річний
житомирянин, рухаючись у напрямку м. Києва, не врахував дорожню обстановку та здійснив зі-

ткнення з автомобілем ВАЗ‑2106
під керуванням 69-річного киянина, який зупинився в крайній лівій смузі для виконання
маневру повороту ліворуч і надавав перевагу у русі зустрічним
транспортним засобам.
Унаслідок цього один з автомобілів опинився на смузі
зустрічного руху, де сталося
зіткнення з «Toyota Camry», за
кермом якої перебував 45-річний житель обласного центру.
Від отриманих травм він загинув
на місці пригоди.
До лікарні з травмами різного
ступеня тяжкості були госпіталізовані обидва водії та п’ятеро пасажирів: троє – з «Toyota Camry»
та подружжя з ВАЗ- 2106. Згодом
у лікарні один з них, чоловік
1946 р. н., помер», – повідомляють у відділі комунікації поліції
Житомирської області.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження
за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286
(Порушення правил безпеки
дорожнього руху або експлуатації транспорту особами,
які керують транспортними
засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті
передбачає покарання у вигляді
позбавлення волі на термін від
5 до 8 років.
Водія «Mercedes-Benz» затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального
процесуального кодексу України. Він перебуває під охороною
у спеціальній палаті лікарні.
У понеділок, 6 травня 2019
року, за погодженням із прокуратурою Житомирської області,
водію повідомлено про те, що

він підозрюється у порушенні
правил безпеки дорожнього
руху, що спричинило загибель
двох осіб, а також заподіяло
іншим п’ятьом потерпілим різного ступеню тяжкості тілесні

ушкодження, тобто у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286
КК України. Про це повідомляє
прес-служба прокуратури Житомирської області.
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Кінець періоду розмитнення. Чого чекати
власникам авто на єврономерах?
Залишилось менше
місяця до того, як
набудуть чинності
санкції щодо власників авто на єврономерах. Згідно із законом,
від 24 травня поліція
почне зупиняти,
штрафувати та відправляти нерозмитнені авто на штрафмайданчики.
Залежно від строку порушення митних правил доведеться
заплатити від 8,5 до 170 тисяч
гривень. Чому слід поспішити із
розмитненням авто з іноземною
реєстрацією і до чого готуватись
в іншому випадку, дізнавались
експерти Центру громадського
моніторингу та контролю.

Можливості
пільгового періоду
За офіційними даними Державної фіскальної служби, станом на листопад минулого року
в Україні перебувало близько
640 тисяч нерозмитнених авто на
єврономерах. За неофіційною статистикою, в країну завезли понад
2 мільйони нелегальних авто. Аби
зупинити навалу машин з-за кор-

дону, 8 листопада Верховна Рада
ухвалила закони про розмитнення
авто на єврономерах (№ 8487 та
№ 8488). Вони передбачають зменшення митного акцизу, а також
посилення відповідальності за
порушення правил транзиту. На
легалізацію автівки на іноземних
номерах українці отримали півроку – до 25 травня.
Перші три місяці перехідного
періоду власники могли розмитнити авто із 50% знижкою. Як свідчить статистика, з листопада по
лютий українці оформили 218 тисяч транспортних засобів і сплатили до бюджету 13,6 млрд грн.
Експерти зауважують, що більше
ніж третина розмитнених автівок
за кілька місяців – це хороший
результат.
«Черги на кордонах практично зникли. Тому що ті люди, які
жили в прикордонних районах,
постійно повинні були раз у п’ять
діб виїжджати і заїжджати. І тим
самим створювали величезну
чергу», – підсумовує результати
пільгового періоду голова Державної прикордонної служби Петро
Цигикал.
Найбільше автомобілів оформили на Київській митниці – понад 20 тисяч, на Волинській – 15 тисяч, на Закарпатській, Львівській та
Чернівецькій – приблизно по 10 тисяч авто. Розмитнювали як старі та
дешеві автомобілі, так і преміальні
авто. Найдорожчою розмитненою
машиною став Porsсhe 911 Turbo

S2013 року вартістю 83 тисячі
доларів, за яку власник сплатив
766 тисяч гривень податків. Проте більшість автівок мала вік 10–20
років із вартістю розмитнення
у 40–50 тисяч гривень.
Пільговий період закінчився
22 лютого, але час розмитнити
авто все ще є. Це можна зробити
до 23 травня, сплативши повну
вартість акцизу. До цієї дати штрафи ще не діятимуть.
«Уже буде повна ставка, людям
доведеться заплатити більше. Надалі зупинятимуть автомобілі,
спочатку робитимуть попередження, а потім уже застосовуватимуть штрафи до тих, хто керує
таким автомобілем», – зазначає
експерт «Реанімаційного пакета
реформ» Ілля Несходовський.

Розмитнення або штраф

У Фіскальній службі наголошують, що наприкінці травня
ухвалені закони запрацюють
повною мірою і набуде чинності
ціла низка обмежень і штрафів.
Поліція буде зобов'язана зупиняти
авто, які порушили термін транзиту. Отримувати інформацію
про порушення правоохоронці
зможуть із митних баз, до яких
вони отримають доступ з 1 травня.
Істотно зростуть і розміри
штрафів. Якщо водія зупинять
за кермом нерозмитненого авто,
то штраф становитиме 8,5 тисячі
гривень. Другий раз за таке ж порушення доведеться заплатити

вже 17 тисяч гривень, крім цього,
можуть позбавити водійських
прав на рік. За
п р о с т р очен н я
дозволеного періоду більше ніж
на 30 днів доведеться заплатити
170 тисяч гривень.
Рішення про
штраф ухвалюють митні органи,
вони ж можуть
замінити штраф на конфіскацію.
В уряді сподіваються, що високі штрафи допоможуть дисциплінувати водіїв і побороти тіньові
схеми завезення авто в Україну.
«Великі штрафи покликані
для того, щоб уникнути таких
порушень, які зараз спостерігаються в країні», – наголошує голова
комітету з питань податкової та
митної політики Ніна Южаніна.

Без хитрощів

Юристи не рекомендують
їздити на нерозмитненій автівці, аби не платити величезних
штрафів і не ризикувати втратою
водійського посвідчення.
«Не варто їздити на так званих «євробляхах» після 24 травня,
адже це призведе до ряду проблем. Не треба заявляти про «викрадення», намагатися перебити
номери або займатися іншими
маніпуляціями. Усе це призведе

не тільки до штрафів, а й до кримінальної відповідальності», – пояснив адвокат Костянтин Воловик
в ефірі програми «Голос.ua».
Чиновники допускають, що
для українців, які не скористаються нагодою розмитнити автомобіль у дозвільний період, є
два варіанти, як позбутися проблемного авто.
«Стосовно питання, що буде
з тими, хто не скористається правом розмитнення, то на сьогодні
ми бачимо дві опції: це вивезення автомобіля за межі території
України, другий варіант – це продаж на запчастини», – вважає голова Державної податкової служби
Сергій Верланов.
Експерти сподіваються, що
жорсткі санкції до власників нелегальних авто допоможуть вирішити проблему з навалою авто на
єврономерах і врегулювати ринок
вживаних авто в Україні.

У Житомирі на хабарі затримали трьох
митників, двоє з яких – керівники підрозділів
У п’ятницю, 3 травня, під час отримання
хабара було затримано трьох працівників
Житомирської митниці ДФС.
Як повідомляють у пресслужбі прокуратури Житомирської області, під процесуальним
керівництвом групи прокурорів
прокуратури Житомирської області та Генеральної прокуратури України, слідчими слідчого
управління Територіального
управління Державного бюро
розслідувань у м. Хмельницькому, за оперативного супроводу
співробітників Головного управління по боротьбі з корупцією
та організованою злочинністю
СБУ, викрито трьох посадових

осіб Житомирської митниці ДФС
під час одержання ними неправомірної вигоди.
Зокрема, у ході проведення
санкціонованих слідчих (розшукових) заходів, опівдні, у службовому приміщенні, затримано
двох керівників структурних
підрозділів та одного їхнього
підлеглого – головного інспектора Житомирської митниці
ДФС під час одержання ними
чергової частини неправомірної
вигоди.
«Усього правоохоронцями
задокументовано неодноразове
одержання фігурантами справи
неправомірної вигоди на суму понад 1600 доларів США.
Установлено, що неправомірну
вигоду митники вимагали та одержали від товариства з обмеженою
відповідальністю за безперешкодне розмитнення вантажів», – повідомляють у прес-службі про-

куратури Житомирської області.
У суботу, 4 травня 2019 року,
усім трьом особам повідомлено
про підозру у скоєнні злочину,

передбаченого ч. 3. ст. 368 КК
України (вимагання та отримання
неправомірної вигоди у великому
розмірі, вчинене службовими осо-

бами, що займають відповідальне
становище).
У неділю, 5 травня 2019 року,
за погодженням із процесуальними прокурорами, до суду подано клопотання про обрання
усім трьом підозрюваним запобіжного заходу.
Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду одній особі – керівнику підрозділу Житомирської
митниці – обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, ще двом – іншому
керівнику та головному інспектору – у виді домашнього арешту
у нічний період доби.
Додатково: санкція зазначеної статті передбачає покарання
у виді позбавлення волі на строк
від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років,
з конфіскацією майна.
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Споживачу

Автоматизований тестувальник –
гарантована робота в ІТ
Ніхто не застрахований від
помилок. Навіть творець Linux,
всесвітньо відомий програміст
Лінус Торвальдc, робив помилки
у своєму програмному коді. І тут
на допомогу приходить тестувальник – людина, яка перша
бачить готовий програмний
продукт і має зробити так, щоб
«на виході» він був ідеальним.
Те с т у в а л ь н и к ч и р о з робн и к? Важко уявити собі
відомі онлайн-проекти, де не
доклали зусиль QA інженери.
У тестувальника дуже великий
об’єм роботи – на кожну тисячу
рядків коду припадає 5–15 помилок, пошук і виправлення яких
займає багато часу розробки та
налагодження ПЗ. Окрім того,
наслідки «дефектного» програмного забезпечення можуть
бути різними – від незначних до
навіть смертельних. Тому тестування є невід’ємною частиною
розробки. Якщо ручна перевірка
вимагає значних трудових і часових витрат, то використовують
автоматизоване тестування. Автоматизовані тестувальники користуються попитом на ІТ-ринку
і мають гарний дохід.
Що роби т ь automated
t e s t i n g ? Те с т у в а н н я п р о грамного забезпечення (англ.
Software Testing) – вимірює загальну якість системи (Quality

Assurance), з точки зору правильності, повноти, зручності
використання, продуктивності
для задоволення кінцевого користувача.
Автоматизоване тестування передбачає використання
спеціального програмного забезпечення (крім тестованого)
для контролю виконання тестів і порівняння очікуваного
фактичного результату роботи
програми. Цей тип тестування
допомагає автоматизувати часто
повторювані, але необхідні для
максимізації тестового покриття
завдання. Автоматизовані тести
творять дива у своїй здатності
швидко перевірити кожен «мікрон» вашого проекту. У багатьох
випадках, щоб протестувати те
саме вручну, могла б знадобитися ціла вічність. Можливість
швидко зловити баг протягом
циклу розробки – безцінна. Команда зможе оперативно вжити
заходів.
Де вивчитись на automated
testing? Щоб освоїти даний напрямок і гарантовано отримати
роботу, радимо обрати курс
Automation_QA. Розроблений
спеціально для людей без попередньої підготовки. В ІТ-Академії
допоможуть сформувати фундамент знань, розібратись із теорією і отримати більші знання,

розвинути «мислення тестувальника», практикуватись на реальних проектах, почати кар’єру
айтішника. Викладачі-практики
приділяють увагу не лише технічним навичкам, але й повній
підготовці до працевлаштування.
Велика частина роботи приділяється роботі в команді та вмінню
співпрацювати. Важливо, щоб
студенти цілеспрямовано прагнули вдосконалюватись, працюючи
на «живих» проектах.
Які переваги автоматизованого тестування? Ми запитали у викладачів Вінницької
ІТ-Академії, які мають досвід

у даній професії, Ірини Мельник
та Антона Поляковського:
1. Ш в и д ш и й з в о р о т н і й
зв'язок.
2. Помилки можуть бути
виявлені на ранніх стадіях розробки в автоматизованому тестуванні, що заощаджує багато
часу під час розробки мобільного
застосунку для розробників і тестувальників.
3. Сценарії можна повторно
використовувати без змін. Ці сценарії можуть використовуватися
кілька разів незалежно від того,
чи є зміни у версії ОС пристрою.
Сценарії та кроки зберігаються,

і це допомагає повторити тест
без пропуску будь-якого кроку.
4. Автоматичне тестування допомагає інженерам-випробувачам виконувати тести
у будь-який час і в будь-якому
місці – 24/7. Якщо тестовий інженер повинен піти раніше з роботи, він може легко запланувати
тести і вийти з офісу. Результати
тесту будуть готові до наступного
ранку.
5. Надійна та спрощена звітність: створені звіти можуть,
очевидно, показувати кількість
тестових сценаріїв, які вже були
виконані, заплановані, повідомлені про їх помилки і способи
їх виправлення.
6. Автоматизація монотонної роботи, що є заощадженням
часу.
7. Мож ливіс ть тес т у вати
навантаження. Можна досить
швидко змоделювати велику
кількість користувачів.
Ре єс т ру й т ес ь на к у рс
«Automation QA», навчайтесь
у справжніх майстрів і отримайте роботу в ІТ гарантовано.
Хто хоче отримати престижну освіту БЕЗКОШТОВНО, має
здати екзамен з математики на
максимум.
https://ita.in.ua
тел: 067–431–19–21

Декларація нардепа Розенблата: нерухомість,
акції, розкішні авто та мільйони готівки
Анастасія Ліберман

Журналісти «20 хвилин» продовжують слідкувати
за надходженнями
у кишені державних
чиновників. Цього
разу ми ознайомимо
вас з пишними статками житомирського
нардепа Борислава
Розенблата.
У своєму електронному документі за 2018 рік депутат зазначає дружину Жанну Леонідівну,
а також сина Олександра. Ще двоє
дітей – Олег та Артур– в декларації нардепа не згадуються. Проте

власником житлового будинку
у Житомирі, яким депутат володіє
з липня 2017 р., Розенблат вказує
саме старшого сина – Олега Бориславовича. Площа будинку – 700
кв. м. Його вартість за останньою
оцінкою складає понад 4 млн грн.
Також на сина Олега депутат декларує земельну ділянку у Житомирі – це 7 500 кв. м.
Дружина нардепа має житловий будинок у Житомирі площею
74,6 кв. м, вартість якого на момент
придбання (2008 р.) складала
46 тис. 215 грн. Нардеп володіє
50% будинку в Німеччині, решта
нерухомості належить іноземному громадянину, його вартість –
майже 3 млн а площа – 270 кв. м.
Також народний обранець має половину земельної ділянки на 1 213
кв. м у тій же країні. У Німеччині
родина Розенблат має забудовану
земельну ділянку у 352 кв. м, оціночна сума якої – 22 млн 670 тис.
208 грн.

Крім цього, у подружжя є земельні ділянки в Україні, загальна
площа яких – майже 40 тис. кв. м.
На дружину нардепа записаний
автомобіль, який родина Розенблата придбала у 2018 році –
«Land Rover» (2008 року) і з 2013 р.
«Jaguar XК 8 Coupe» (2007 року).
У Борислава Розенблата є пакет
акцій підприємства «Галіївській
маслозавод», а у його дружини –
«Фаворит Компані». Подружжя
Розенблат є кінцевими (бенефіціарними) власниками цілої низки
підприємств: «Миропільський
бекон», «Галіївський маслозавод»,
молочний завод «Фаворит», фірма «АМОС», «Корецький аграрій» тощо.
Верховна Рада у 2018 р. за депутатську роботу заплатила Розенблату 423 тис. 990 грн, з державного гаманця ще 422 тис. 880 грн
депутат отримав за відшкодування
витрат, пов'язаних з виконанням
депутатських повноважень, та ще

237 тис. 250 грн – компенсація вартості оренди житла або винайму
готельного номера (хоча депутат
з 2017 року володіє квартирою
у Києві, загальною площею в 352 м
кв.). Ще 90 тис. 000 грн Борислав
Розенблат отримав компенсації за
витрати на проїзд. Загальна сума,
яку державний апарат витратив
за плідну роботу нардепа, – 1 млн
174 тис. 120 грн.
Готівкою депутат декларує
1 млн 580 тис. доларів – це 41 млн
996 тис. 400 грн. Розенблат має
ще три рахунки в банках, один
з яких німецький – Sparkasse
Dortmund, де нардеп тримає
10 тис. 461 євро. Однак не лише
за кордоном народний обранець
має заощадження: в «Ощадбанку» він тримає 3 тис. 139 дол.,
243 тис. 250 грн, а у «ПриватБанку» – 20 тис. 540 грн.
Дружина народного обранця
пані Жанна декларує 1 млн грн,
які були внесені на депозитний ра-

хунок суду в якості застави. Також
Жанна Леонідівна має кошти, розміщені на рахунках в українських
банках: в ПАТ КБ «Приватбанк»,
ПАТ «Банк Січ» та ПАТ «Державний ощадний банк України»,
сума вкладень в е-декларації (як і
сума, позичена третім особам) –
не вказана.
Підприємницькою діяльністю
поліпшила сімейний бюджет дружина Розенблата на суму 1 млн
400 тис. 827 грн. Заробітна плата
дружини нардепа отримана за
основним місцем роботи в «Фаворит Компані» – 108 тис. 150 грн.
Дохід Жанни Леонідівни від відчуження рухомого та нерухомого
майна складає 5 млн 880 тис. грн.
Також дружина нардепа декларує повернення раніше наданої
фінансової допомоги – це 27 млн
781 тис. 301 грн. Жанна Розенблат
отримала проценти в гривнях від
розміщених коштів в українських
банках – 572 тис. 077 грн.

15

WWW.ZT.20MINUT.UA

Культура

Середа, 8 травня 2019

Куди поїхати у травні:
фестивалі в Україні 2019
Анастасія Ліберман

Журналісти «20 хвилин» зібрали добірку
фестивалів у травні
на будь-який смак.

Фестиваль пива у Львові

Фестиваль кави «Кам'янецька
турка» покликаний нагадати,
що кавовий напій на українській
землі вперше з'явився у Кам'янціПодільському. Саме тут під час
османського панування у 1672 році
була відкрита перша кав'ярня.
Фестивальні заходи проходять на центральній площі Старого міста –Польському ринку.
Тут розміщується стилізоване
кавове містечко, в якому протягом трьох днів проходить кавовий ярмарок з різноманітними
смаколиками, майстер-класи
створення картин для інтер'єрів
з кавових зерен, кавовий спринт
(забіг офіціантів з кавою) і велопробіг, ворожіння на кавовій

Дата: 8.05–12.05.

Свято кави
«Кам'янецька турка»
Місце проведення:
Кам'янець-Подільський.
Дата: 10.05–11.05.
У Кам'янці-Подільському зберуться на кавовий фестиваль найбільші поціновувачі традиційного
кавового напою.

Фестиваль середньовічної
культури «Срібний Татош»
Місце проведення:
Чинадійово, Закарпатська
область.
Дата: 24.05–26.05.

Місце проведення:
Львів.
Фестиваль пива у Львові (Міський фестиваль Пива у Львові,
пивний фестиваль) – це свято,
що знайомить гостей з давньою
культурою пивоваріння.
Варити пиво у Львові почали
ще у XV столітті, а у 1533 р. польським королем було видано указ,
який давав місту право займатися
пивоварінням. Значну роль відіграли також монастирі, де монахи
з відбірного хмелю, солоду та чистої артезіанської води варили цей
дивовижний напій. Тепер воно не
припиняє втрачати свій легендарний смак та якість, користуючись
шаленою популярністю не тільки
у жителів міста, але й туристів.
Пиву у Львові присвячено щорічний міський фестиваль, основою якого є народна музика, танці
та ігри у поєднанні з дегустацією
різних сортів пива.
І до сьогодні львів'яни не припиняють пишатися і щоденно
насолоджуватися цим чудовим
напоєм у численних кнайпах, де
часто варять і своє, оригінальне,
пиво. Різноманіття та смакові
якості його вас приємно здивують, а загадкова атмосфера міста
та мотиви львівської музики перетворять сам процес пивопиття
у ритуал, незмінний уже протягом
століть.

філармонія, Музей історії грошей
та багато інших.
Державний історико-культурний заповідник «Межибож»
18 травня о 18:00 розпочне акцію
«Ніч музеїв в Меджибізькому замку». Тільки цієї ночі можна буде
потрапити на екскурсію до палацу Сенявських, який відновлюється з руїн. Учасники побачать нові
підземелля, а також ексклюзивні
експонати з фондів заповідника.

гущі, конкурси «Забіг у мішках»,
«Кавовий силач», «Малюнок на
тротуарі» та ін. На центральній
сцені свої таланти демонструють поети, музиканти, співаки
і танцюристи міста.
Але головною дійовою особою
свята є гігантська турка-рекордсмен, в якій можна одночасно
зварити 200 літрів кави.

призи від спонсорів.
Повітроплавне дійство стане
святом для всіх кам'янчан та гостей міста, багатьом з них випаде
можливість безпосередньо відчути
радість польоту.
Ранкові польоти зазвичай проводяться о 5:30, а вечірні – о 18:00.
Завершенням свята 18 травня
(в п'ятницю) стане Нічний Старт
повітряних куль з майдану Відродження, який запланований
на 21:00.
У 2019 під час «Кубка Поділля»
у Кам'янці-Подільському також
пройде новий фестиваль історичної реконструкції «Тріумфальна
арка», присвячений 235-й річниці
першого польоту повітряної кулі
в Україні.

Фестиваль повітроплавання
«Кубок Поділля»
Місце проведення:
Кам'янець-Подільський.
Дата: 17.05–19.05.
Фестиваль «Назустріч Сонцю» – це триденне свято повітряних куль, яке традиційно проходить у Кам'янці-Подільському
у другій половині травня під
час Дня міста. Унікальність проведення повітроплавних заходів
у Кам'янці-Подільському полягає в тому, що польоти аеростатів
здійснюються безпосередньо над
цим красивим середньовічним
містом, яке розташоване на берегах мальовничого каньйону річки
Смотрич.
«Кубок Поділля 2019» збере
екіпажі з України та з-за кордону. Буде проведено кілька
польотів над Кам'янцем та околицями – пілоти битимуться за
традиційний Кубок Поділля та

Ніч музеїв в Україні
Місце проведення:
по всій Україні.
Дата: 18.05.
«Ніч музеїв» – міжнародна
акція, основна мета якої – показати ресурс, можливості, потенціал сучасних музеїв, залучити
до музеїв молодь. Вперше «Ніч
музеїв» була проведена в Берліні у 1997 році. Зараз в акції бере

участь більшість країн Європи та
інших континентів.
Українські музеї вперше приєдналися до акції у 2008 році.
Поки далеко не всі вони беруть
участь, оскільки досить непросто
організувати нічну охорону музею,
безкоштовний вхід, позаурочну
роботу співробітників, особливо
за відсутності підтримки держави.
У 2019 ще більше музеїв України візьмуть участь у міжнародній
акції «Ніч музеїв». Цього року темою Міжнародного дня музеїв є
«Елементи».
Дніпропетровський історичний музей одним з перших
в Україні став проводити «Ніч музеїв». 18 травня 2019 року тут знову
розгорнеться масштабне дійство:
неперевершені театралізовані постановки, вражаючі музичні номери, танці, цікаві майстер-класи,
захоплюючі ігри, інтерактиви.
Сумський обласний художній
музей на честь «Ночі музеїв» проводить фестиваль, участь в якому
візьмуть багато культурних закладів: новий Музей посуду, Будинокмузей Чехова, Галерея мистецтв
«Академічна», Сумська обласна

Срібний Татош – закарпатський пегас, символ чистоти
і благородства, вірності і честі,
мужності і доброти, кличе за собою у світ середньовічних легенд
і героїв.
24–26 травня 2019 року в Чинадієвському замку «Сент Міклош»
неподалік Мукачева відбудеться
шостий міжнародний фестиваль
середньовічної культури «Срібний
Татош».
На фестивалі «Срібний Татош 2019» проводитимуться видовищні середньовічні бугурти,
поєдинки на мечах і алебардах.
Для глядачів цього року обладнають зручні трибуни.
Звучатиме автентична музика
і готуватимуться смачні страви за
старовинними рецептами. Кожен
учасник фестивалю зможе взяти
участь у середньовічних забавах
і танцях, постріляти з лука та арбалета, приєднатися до майстеркласів, придбати оригінальні речі
на ярмарку. А у вечірній час небо
спалахне від фаєр-шоу.
Пам’ятайте, ніколи не пізно
піти назустріч новим пригодам!
Яскравих вам фестивальних вражень і захоплюючих подорожей!
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До Дня перемоги – якою ціною вона
Руслан Мороз

У Житомирі на
День перемоги відбудуться виставки,
концерт та піша хода.
На сайті Житомирської міськради є
план заходів до відзначення Дня пам'яті
і примирення, Дня
перемоги над нацизмом у Другій світовій
війні і 75-ї річниці
вигнання нацистів
з України.
«З метою вшанування подвигу Українського народу в боротьбі
за свободу, увічнення пам'яті загиблих у Другій світовій війні,
на виконання Закону України
«Про увічнення перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років», Указу Президента України від 03.04.2019
№ 99/2019 «Про відзначення
у 2019 році Дня пам'яті і примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
і 75-ї річниці вигнання нацистів з України», рішення міської
ради від 07.02.2019 № 1348 «Про
внесення змін та доповнень до
Комплексної цільової програми
розвитку культури міста «Нова
основа культурного розвитку
в місті Житомирі на 2018–2020
роки», відповідно до статті 32
Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
вирішив: організувати та провести 7, 8 та 9 травня 2019 року
відзначення на території Житомирської міської об’єднаної територіальної громади Дня пам’яті
та примирення, Дня перемоги
над нацизмом у Другій світовій
війні і 75-ї річниці вигнання нацистів з України та затвердити

план проведення заходів згідно
з додатком», – йшлось у проекті
рішення. Потім додатково було
вирішено провести пішу ходу від
майдану Перемоги до монументу
Слави.
Ми вшановуємо пам'ять загиблих, відзначаємо День пам’яті
та примирення, святкуємо Перемогу над нацизмом у Другій
світовій війні. Але мало вже хто
пам'ятає, як давалась нам Перемога, яку страшенну ціну заплатило людство за те, щоб ми
могли сьогодні жити.
День перемоги для Житомира. У мирне життя Житомира
Друга світова війна увірвалася
в перші ж години нападу фашистської Німеччини на Радянський Союз.
На світанку 22 червня 1941
року фашисти вже бомбили
військовий аеродром в Скоморохах і селище Гуйва. На Гуйві
одна з бомб влучила в гарнізонний Будинок Червоної Армії, де
проходив шкільний випускний
бал. Перший сигнал повітряної
тривоги в Житомирі пролунав
на початку десятої ранку, але
жителі міста ще не зрозуміли,
що почалася війна. Житомиряни вирішили, що це просто
чергова навчальна тривога ППО,
які часто влаштовувалися перед
війною. Але виявилися, що це
не навчання, а наліт німецьких
бомбардувальників. Перша ж
бомба, що впала на місто, потрапила в новий магазин «Люкс», заповнений покупцями. Загинуло
більше сотні людей. О 12 годині
15 хвилин по радіо виступив
заступник голови Раднаркому,
нарком закордонних справ СРСР
В. М. Молотов і повідомив, що
почалася війна з Німеччиною.
Бомбардування міста стали щоденними. Квартали центральних
вулиць перетворилися на суцільне згарище. Бомбосховищ у місті
не було. Під час нальотів люди
ховалися в підвалах будівель
і в льохах. Під руїнами будинків
загинуло багато мирних жителів.
Нечисленні рятувальні загони
не встигали надавати допомо-

гу постраждалим і прибирати
з вулиць трупи. 25 червня бомби
потрапили в ешелон окремої залізничної бригади, який стояв
на станції Житомир. Більшість
особового складу бригади живцем згоріла у вагонах. Крім бомб,
з літаків скидали на місто листівки і російськомовних парашутистів, які намагалися посіяти
серед жителів панічні чутки.
У місті створили винищувальні
батальйони для боротьби з диверсантами. Понад три тисячі
житомирян вже в перші дні війни пішли на фронт захищати
Вітчизну. Мобілізовані вливалися
до складу тих військових частин,
які напередодні війни стояли
у Житомирі. 28 червня відбувся
загальноміський мітинг, в якому
взяли участь письменники Микола Бажан і Олександр Корнійчук.
На початку липня почалася
евакуація, яка тривала до 6 липня. З тих щасливчиків, яким вдалося евакуюватися, не всі повернулися після війни у Житомир.
Багато хто загинув на дорогах
евакуації від бомбардувань, голоду і хвороб.
9 липня в першій половині
дня Житомир був окупований.
З самого початку у місті фашисти
встановили жорстокий режим.
З метою залякування населення
на центральній площі міста (нині
Соборна) німці періодично проводили публічні страти місцевих
жителів в присутності городян.
Біля того місця, де знаходилася
шибениця, на площі тепер встановлено пам'ятний знак. Згідно

з указом від 18 грудня 1941 року,
за кожен випадок вбивства або
поранення німця передбачався
розстріл 100 місцевих жителів.
Указом командира жандармерії
Житомира поліцаям давалося
право розстрілювати підозрілих людей прямо на вулицях.
У місті проводили облави для
відправки молоді на примусові
роботи до Німеччини. Збірний
пункт містився в школі № 17 на
Київській вулиці (під час окупації – Reichenaustrasse). Всього за
період окупації з Житомира вивезли на німецьку каторгу більше
десяти тисяч громадян.
Особливо жорстоким було
ставлення до житомирян єврейської національності. Їх убивали
тільки за те, що вони – євреї. Відразу після окупації Житомира
в районі Замкової гори було
створено гетто, куди за лічені дні
зігнали все єврейське населення,
що не встигло евакуюватися, де
багато хто з них помер від голоду,
холоду і хвороб. З гетто їх партіями вивозили на вантажних машинах в район хутора Довжик.
На 10-му кілометрі від центру
міста на відстані 300 метрів від
шосе в лісі викопали шість великих котлованів розміром 26х25х3
метри. Чоловіків розстрілювали,
а дітей і жінок закопували живими. Тут, за офіційними даними,
вбили 9 тисяч 623 мирних жителя Житомира. На згадку про
загиблих у квітні 1995 року тут
було встановлено пам'ятний знак.
Єврейська громада Житомира
у 2011 році почала проект з уві-

чнення імен євреїв, знищених поблизу хутора Довжик, шляхом
створення меморіалу, де були б
у камені викарбувані їх імена.
Ще одна братська могила
жертв Голокосту знаходиться
у північно-західній частині Житомира в районі вулиці Максютова (зараз вул. Вільський Шлях)
біля Житомирського інституту
радіоелектроніки. Тут у вересні – жовтні 1941 року німецькі
окупанти спільно з поліцаями
вбили близько 1600 жінок, дітей
і людей похилого віку єврейської
національності – мирних жителів
Житомира та найближчих сіл.
Перед стратою їх змушували роздягтися догола, потім підводили
до викопаних ям і розстрілювали. Дітей кидали живими, поранених засипали землею разом
з убитими. За розповідями місцевих жителів, верхній шар землі
ще довго ворушився від руху закопаних живими людей. Цю криваву трагедію описав колишній
командир 528-го німецького піхотного полку майор Реслер: «…
коли ми, нарешті, піднялися на
насип, нашим очам представилася огидна за своєю жорстокістю
картина, приголомшлива і жахаюча для непідготовленої людини. Там була вирита яма близько
7–8 м завдовжки і приблизно 4 м
завширшки, на одному краю якої
лежала купа вийнятої з неї землі.
Цей пагорб і прилегла до нього
стінка ями були абсолютно залиті потоками крові. Сама яма
була заповнена безліччю трупів
чоловіків і жінок різного віку,
загальне число яких важко визначити, як і глибину ями. За
насипаним валом знаходилася
команда поліції на чолі з поліцейським офіцером. На формі
поліцейських були сліди крові.
Віддалік стояло безліч солдатів
розквартированих там частин; деякі з них були присутні як глядачі… Підійшовши впритул до ями,
я побачив картину, яку до сих пір
не можу забути. Серед інших
у цій могилі лежав старий із сивою густою бородою, стискаючи
в лівій руці тростину. Оскільки
він ще був живий, я велів одному
з поліцейських добити його, на
що той відповів з посмішкою: «Я
йому вже увігнав 7 куль в живіт,
він тепер сам повинен здохнути».
Розстріляних в могилі не складали, і вони лежали покотом, так,
як падали зверху в яму. Всі ці
люди були вбиті пострілом в потилицю, а поранені добивалися
в ямі з пістолетів». У 2002 році
на цій братській могилі встановлено пам'ятник: на гранітному
п'єдесталі у вигляді шестикутної
зірки Давида лежить гранітна
брила. На ній меморіальний
напис українською, івритом та
ідиш.
На Богунії на території військового містечка (з правого боку

17

WWW.ZT.20MINUT.UA

Середа, 8 травня 2019

Пам'ятаємо

дісталася нашому народові...

шосе) видніється стара водонапірна вежа. Тут особливі частини
СС влаштували стаціонарний
табір для радянських військовополонених, замаскований під
лазарет. Табір був дуже великим.
У ньому було зібрано у 1941 році
близько 100 тисяч радянських військовополонених. Це приблизно
нинішня територія полку зв'язку,
колишній хутір Довжик і, мабуть,
частина території військового
училища (за спогадами одного
з військовополонених, табір розміщувався і у триповерхових казармах). Тільки незначна частина
військовополонених розмістилася
в будівлях. Більшість перебувала
під відкритим небом. Восени 1941
року у таборі виникла епідемія
дизентерії та висипного тифу.
Хворих і поранених не лікували,
їх просто знищували. Розстріли
хворих відбувалися щодня. Їжу
військовополонені отримували
один раз на добу – 100 грамів проса і півлітра води. Смертність від
голоду і виснаження була дуже
висока – щодня до 40 осіб. Табір
охрестили «табором смерті».
Свої спогади про нього залишив у своїй автобіографічній
книзі «Стежка з Мамонтовського
провулка» нині покійний житомирянин Віктор Федорович Фіногеєв:
«Війна почалася, коли мені було
п'ять років. …Настала весна сорок другого року. …За колючим
дротом перебували сотні полонених червоноармійців. Вони мали
жахливий вигляд. Напіводягнені, в лахмітті, худі і виснажені.
Побачивши нас, вони починали
просити чогось поїсти. Ми стали
ходити по городу в пошуках буряків або картоплі, що залишилися
з осені. Знаходячи мерзлий буряк,
ми кидали його через вузьку дорогу за колючий дріт. Полонені
накидалися на кинуте, виривали один у одного, влаштовуючи
бійку. Німці-вартові не перешкоджали цьому і тільки реготали,
від задоволення спостерігаючи за
нещасними, що втратили людську

подобу. Одного разу, після чергової порції чогось їстівного, була
дуже велика бійка за кинуте нами.
Часовий з вишки дав автоматну
чергу по полонених, а по нас, для
остраху, вистрілив поверх голів.
Ми розбіглися».
Взимку 1941–1942 років близько першого корпусу лежали
штабелями сотні трупів. Більше
двох місяців мерців не ховали,
а просто складали, як поліна. Навесні їх зарили тільки тому, що
фашисти боялися інфекційних
захворювань.
Масові розстріли військовополонених і мирного населення
фашисти здійснювали на хуторі
Довжик (тепер житловий масив
Житомира). З весни 1942 року
в таборі почала діяти підпільна
антифашистська організація, яку
очолив колишній військовий лікар І. Г. Алексєєв. Неодноразово
робилися спроби втечі з табору,
але більшість з них закінчилася
трагічно. Одним із в'язнів-утікачів
табору був і майбутній академік
архітектури Олександр Володимирович Жук (1917–2008). На
фронті він був з перших днів. Був
поранений, потрапив у полон,
після втечі зумів перебратися на
бік наших військ. З грудня 1942
до квітня 1943 року підпільникам
вдалося прокопати 70-метровий
тунель для втечі з табору. Але
табірна охорона дізналася про
це. Бігти вдалося лише чотирьом
ув'язненим. Відступаючи, фашисти знищили всіх полонених.
У тому місці, де був табір,
встановлений обеліск у вигляді
скульптурної композиції з рожевого граніту, в центрі якої фігура
замученого військовополоненого
з бронзи. На плиті напис: «Ця
багатостраждальна земля свідок
жорстокої страти німецькими
фашистами десятків тисяч військовополонених та мирних громадян Житомира у 1941–1943 рр.
Вічна пам'ять загиблим». Адреса
пам'ятного знаку закатованим
арештантам фашистського конц-

табору – вулиця Нескорених, 14.
Він був зведений замість обеліска
з сірого граніту, встановленого на
цьому самому місці у 1968 році.
У 2002 році поряд закопали капсулу з прахом житомирян, закатованих у концтаборі Майданек.
Це написано на плиті з правого
боку композиції. У братських
могилах тут поховано 65 тисяч
військовослужбовців і 45 тисяч
мирних жителів.
Уже з перших днів окупації
у місті діяв підпільний обком на
чолі з Григорієм Івановичем Шелушковим. У 1942 році створили
два паралельно діючих міськкоми
партії на чолі з Г. Буржинським
і О. Бородієм. Диверсійною роботою займалася група співробітників держбезпеки під керівництвом Євгена Мирковського,
спеціально надіслана в Житомир
у 1942 році. На її рахунку вибухи
нафтобази, електростанції, друкарні фашистської газети «Голос
Волині», телеграфу, складів з військовою технікою. Багаторазово
ушкоджувався кабель зв'язку
Берлін – Київ. У червні 1943 року
був влаштований вибух у приміщенні гебітскомісаріату (будівля
на розі Михайлівської і Великої
Бердичівської, де тепер на першому поверсі магазин «Квартал»).
Гебітскомісар був важко поранений, а його заступник убитий.
Майже два роки підпілля діяло
успішно, але у травні 1943 року
гестапівцям вдалося напасти на
слід організації. Більшість її учасників були арештовані і страчені
в лісі поблизу села Довжик. Посмертно Григорію Шелушкову
і Олексію Бородію присвоєно
звання Героя Радянського Союзу.
Організовану відсіч окупантам у Житомирі проводило не
тільки радянське підпілля, а й
Організація українських націоналістів (ОУН), одним з керівників
якої був відомий поет, вчений,
політичний діяч, житомирянин
Олег Ольжич (Олег Олександрович Кандиба). На початку
окупації члени ОУН були на
легальному положенні і навіть

входили до органів місцевого самоврядування, сподіваючись, що
німці їм дадуть можливість проголосити незалежну Україну. Але
у фашистської Німеччини були
інші плани. Вже восени 1941 року
у Житомирі почалися арешти
членів ОУН. Було заарештовано понад 200 українців, а всього
у Житомирській області – понад
700 осіб. 120 з них розстріляли
в Житомирі на Мальованці. Спогади очевидця: «…вулицями Житомира з великим поспіхом їхали
автівки. З них лунало могутнє
«Ще не вмерла». Вони приїздили
на місце розстрілу…». Назвавши
цю подію Другою Базарською
трагедією, Олег Ольжич писав: «Я
думаю, що Другий Базар відкрив
наступний етап української революційної боротьби, яка повинна
завершитися створенням самостійної Української держави».
Решта оунівців перейшли на нелегальне становище для боротьби
з окупантами. Штаб підпільної
групи ОУН перебував у будинку
№ 13 на Лермонтовській вулиці, де жив тоді Олег Ольжич.
У травні 1944 року у Львові він
був заарештований гестапо, помі-

щений у концтабір Заксенхаузен.
Загинув на допиті під тортурами.
Його ім'ям названа одна з вулиць
Житомира.
Два з половиною роки Житомир перебував під фашистською окупацією. Звільняли
Житомир двічі. Перша спроба
у листопаді 1943 року закінчилася невдачею, за що тоді мало
не поплатився життям командувач 1-го Українського фронту
генерал-полковник М. Ф. Ватутін.
Його врятувало тільки втручання
маршала Г. К. Жукова. Окупація закінчилася, нарешті, в ніч
з 31 грудня 1943 на 1 січня 1944
року. Сімнадцять з'єднань і частин 1-го Українського фронту, які
визволили Житомир, стали «Житомирськими». Їх найменування
золотом написані на мармурових
плитах, встановлених на фасаді
будівлі міської ради.
Всього у Житомирі було знищено від бомбардувань і артилерійського вогню 533 будинки,
31 підприємство, 16 шкіл, 3 технікуми, 2 інститути, лікарня,
поліклініка, залізничний вузол.
Серед них – численні пам'ятки
історії, архітектури, культури. Населення міста після війни зменшилося вдвічі: у 1945 році у місті
нараховувалося всього 53 тисячі
жителів. Більше 15 років піднімали Житомир з руїн. Таку ціну
довелося заплатити Житомиру
для перемоги над ворогом. Для
тих, хто пережив цю страшну
трагедію, День Перемоги – не
просто свято позбавлення від
страшного, смертельного ворога,
від небезпеки, якої не знала Батьківщина за всю історію. Це День
скорботи і вшанування пам'яті
героїв і жертв війни.
При підготовці статті
використані роботи
Бориса Дубмана, Ігоря
Александрова та інших
житомирських краєзнавців.
Фото з мережі Інтернет.

18

WWW.ZT.20MINUT.UA

1. РОБОТА
1.1. Пропоную
АДМІНІСТРАТОР НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ В ХОСТЕЛ У
М.КИЄВІ. ТЕРМІНОВО. ЗП ВІД 8000ГРН + %. ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ.
0993894544,0968848555
• Арматурники, бетонярі, оператори обладнання в
компанію ТОВ Брего. Надаємо житло. Гідна з/п. Офіційне
працевлаштування. МР:Житомирська обл, Радомишльський р-н, с. Мірча. 0662552413,Микола,0975493516

• ВАНТАЖНИКИ НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7. ДОПОМАГАЄМО З ЖИТЛОМ, НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М.
СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО.
0674343698,0674343683
• ВИРОБНИКИ ВАРЕНИКІВ ТА КОТЛЕТ НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7.НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД
СТ.М.СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО. 0674343698,0674343683
• Виробникові с/г техніки (м.Одеса) потрібні: підсобний
робітник, вантажник, токар, зварювальник, контролер
ОТК, слюсар-ремонтник, фрезерувальник, електрик,
різальник металу. ЗП висока, гуртожиток. 0504927524
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• Виробникові с/г техніки (Одеса) потрібні з навчанням:
оператор верстатів з ЧПУ, формувальник, плавильщик, зачісчик-наждачник, шліфувальник, сверловщик,
слюсар-ремонтник, терміст, автоклавщиця. ЗП висока,
гуртожиток. 0504927524

• ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7. НАДАЄМО
ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ.
РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА
З М. ВИШНЕВОГО. 0674343698,0674343683

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, НАЛИЧИЕ ВОДИТ. УДОСТОВ.
КАТ. С, СЕ. ОПЫТ УСПЕШНОГО БЕЗАВАР. ВОЖДЕНИЯ
ОТ 2 ЛЕТ. ОБЯЗАНОСТИ: ДОСТАВКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ГОРОДУ, ОБЛ., УКР., КОНТРОЛЬ ЗАГРУЗКИ
ТОВАРА В ТРАНСП. СРЕДСТВО С ОФОРМ. ДОКУМЕНТАЦИИ (ТТН, НАКЛАДНЫЕ). РАБ. АВТО 0673225225

• ЄГЕР ДЛЯ ОХОРОНИ ЛІСУ НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ.
ЖИТЛО ТА ПРОЖИВАННЯ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ.
ЗП 7000ГРН. КИЇВСЬКА ОБЛ, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С.
КИЙЛІВ. 0992859378

• ВОДІЇ КАТ С. РОБОТА ПО УКРАЇНІ, З/П ДОГОВІРНА, Д/Р ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. ЗВОНИТИ З 09.00 ДО 17.00.
0981517788,0981517798СЕРГІЙ
ВОДІЇ КАТ.С. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 8000ГРН. ГРАФІК
РОБОТИ ПРИ СПІВБЕСІДІ. 0674107551,0991002745
ВОДІЙ КАТ. Е ДЛЯ ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПО УКРАЇНІ. НА АВТОМОБІЛЬ З НАПІВПРИЧІПОМ. ЗП ВІД 20000ГРН. 0683462988,0683462989
ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК. ГР 6 ДНЕВКА 7.00-19.00.
ЗП 6000ГРН. РАБОТА В ХОЛОДИЛЬНИКЕ. 0674102532
• ДВІРНИК (ЧОЛОВІКИ, ЖІНКИ, СІМЕЙНІ ПАРИ) НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ. ЖИТЛО ТА ПРОЖИВАННЯ ЗА
РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ. ЗП 300ГРН/ЗМІНА. КИЇВСЬКА
ОБЛ, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. КИЙЛІВ. 0992859378
• Дерматолог, гінеколог, уролог, невролог, педіатр
та інші спеціалісти. м.Київ. Заробітна плата від 8000
до 20000грн. Іногороднім надаємо житло. 0678841771

• Запрошуємо на роботу: прасувальниць, вантажників, водіїв, слюсарів. Безкошт.житло, харчування,
міський транспорт! Оформлення. ЗП 14000-17000
грн. Київська обл, Бориспільський р-н, с.Щасливе.
0674347430,0932964393
• Запчастини двигунів КамАЗ, ЯМЗ, МТЗ, ЮМЗ, ЗІЛ,
ГАЗ. Оригінальна порш.група Мотордеталь Кострома,
гільза, порш.кільця, р/к прокладок двигунів, КПП, мостів,
ГТВ, вкладиші к/вала. Доставка Нова пошта, Інтайм.
0675702202,0507190074.

ЗРІЗЧИЦІ ГРИБІВ ПЕЧЕРИЦЬ НА РОБОТУ В КИЇВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ. ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. ГРАФІК РОБОТИ: 23/7
ДНІВ. З/П 6000-7000 ГРН. 0967877394,ОЛЕКСАНДР
• Інформація про працевлаштування в Польщі, різні
вакансії, доїзд до місця роботи, можливе працевлаштування по безвізу. (099)2430263,(095)0419267.

КУХАР, ОФІЦІАНТ НА ЛІНІЮ РОЗДАЧІ, ПОСУДОМИЙНИЦЯ В КАФЕ (ТРЦ ГЛОБАЛ). ДЕТАЛІ ОБГОВОРЮЮТЬСЯ.
0677001099

• КУХАРЯ НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М.
БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7. НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ
ХАРЧУВАННЯ, ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З
М. ВИШНЕВОГО. 0674343698,0674343683
• Менеджер з продажу. Заробытна плата выд 6000
грн. 0680191605

• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ РЕЖИМУ І ОХОРОНИ
ПОТРІБНІ НА РОБОТУ. ВИМОГИ: НЕСУДИМІ, ФІЗИЧНО
ЗДОРОВІ. Г/Р 1/3. З/П ВІД 7500ГРН. 0974870271
• НА БАЗУ ВІДПОЧИНКУ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПОТРІБНІ:
ПОВАР; ПОМІЧНИК ПОВАРА; ОФІЦІАНТИ ПРИБИРАЛЬНИЦІ.
ПРОЖИВАННЯ ТА ХАРЧУВАННЯ НАДАЮТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО. 0982657509;0506061550
• НА СЕЗОННУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: БАРМЕН РОЛЛ-БАРУ,
ФАХІВЕЦЬ З ВИГОТОВЛЕННЯ СОЛОДКОЇ ВАТИ І ПОПКОРНУ, СУШИСТ, ПІЦЦЕЙОЛА. ХАРЧУВАННЯ + ПРОЖИВАННЯ, ВИСОКА З.П. 0681493071,0501420816
• ОБВАЛЮВАЛЬНИКИ РИБИ НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7.
НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО. 0674343698,0674343683
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Одна з найуспішніших мереж ресторанів Житомира

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

ОФІЦІАНТІВ
БАРМЕНІВ

Конкурентна
заробітня плата
та молодий
колектив

098 55-00-514; 093 55-00-514
• Оператори пилорами з д/р на деревообробне підприємство (Київська обл., Вишгородський р-н, с. Катюжанка). З/п від 14000 грн (від виробітку). Іногороднім
надаємо житло. Можливо вахта. 0674443630

• ОПЕРАТОРИ СТРІЧКОВИХ ПИЛОРАМ (ПИЛОРАМНИКИ).
ВАХТА, ЖИТЛО, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. ЄМІЛЬЧИНСЬКИЙ Р-Н. 0674805958

ОХОРОННІЙ КОМПАНІЇ "G4S" ПОТРІБНІ ОХОРОННИКИ
НА ВАХТУ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ. ГРАФІК РОБОТИ:
15/15, 30/15, ЗМІНИ ПО 12 Г. ОФІЦ. ПРАЦ-НЯ, ЖИТЛО,
ФОРМА, ХАРЧ., КОМП. ПРОЇЗДУ. ЗАРПЛАТА БЕЗ ЗАТРИМОК! 0952261010,0932261010,0972261010

0502851843.Ліц№1449від29.11.16.Реалізуйт

ОФІЦІЙНЕ НАДАННЯ РОБОТИ ЗА КОРДОНОМ (НІМЕЧЧИНА, ПОЛЬЩА, ЧЕХІЯ, ФРАНЦІЯ, ПРИБАЛТИКА, НІДЕРЛАНДИ). ОФОРМЛЕННЯ ВІЗ ДО ПОЛЬЩІ, ЧЕХІЇ, ЛИТВИ.
БЕЗКОШТОВНА КОНСУЛЬТАЦІЯ. ПОВНИЙ СУПРОВІД
НА ВСІХ ЕТАПАХ. ЛIЦ. МСПУ 621 ВIД 07.06.2016. Т.
0671314628, 0635644683,097681875
• ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В ПОЛЬЩІ. ПО ВІЗАМ
ТА БІОПАСПОРТАМ. ПРЯМИЙ РОБОТОДАВЕЦЬ. З/П ВІД
18 500ГРН ЧИСТИМИ. ЖИТЛО, ОДЯГ, МЕДОГЛЯД ЗА
РАХУНОК КОМПАНІЇ. ПОВНИЙ СУПРОВІД. ЗУСТРІЧ ПО
ПРИЇЗДУ. ЛІЦ 197 ВІД 29.02.16. +380681836007 VIBER,
+380500122633VIBER
ОХОРОННИК (ВОДІЙ), ВАХТА. ЗАРОБІТНА ПЛАТА 10
000ГРН. ПРОЖИВАННЯ ЗА РАХУНОК КОМПАНІЇ, ОПЛАТА
ВЧАСНО. М.КИЇВ. 0685728390,0950135941ОЛЕКСАНДРОЛЕКСАНДРО
• ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ, ВАХТОВИЙ МЕТОД
РОБОТИ, ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ І ДОСТАВКА НА МІСЦЕ РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ.
0952872944;0677869928

Прибиральниця
Посудомийниця
Комфортні умови праці

ГАРАНТУЄМО!
Тел.: 0985500514

• ПОКОЇВКА (З/П 8000 ГРН), КУХАР (З/П 10000 ГРН) НА
РОБОТУ В ПРЕМ`ЄР ГОТЕЛЬ "РУСЬ". ГРАФІК РОБОТИ
ПОЗМІННИЙ. МОЖЛИВЕ ПРОЖИВАННЯ. (044)289451

• РАЗНОРАБОЧИЕ. ДЕНЫШИ. ОПЛАТА ДОРОГИ. РАБОТА С ДОСКОЙ, ВАГОНКОЙ, СОРТИРОВКА, ПЕРЕКЛАДКА,
ФАСОВКА. ЗАРПЛАТА ОТ 300 ГРН. В ДЕНЬ. 0971159805

ПОТРІБНА БРИГАДА БЕТОНЯРІВ, МОНТАЖНИКІВ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ І ЕЛЕВАТОРНОГО ОБЛАДНАННЯ.
ВІДРЯДЖЕННЯ. 0675723562,0638596490,0501600016.

• РІЗАЛЬНИКИ М‘ЯСОПРОДУКТІВ НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7.
НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО. 0674343698,0674343683

• Офіційна робота за кордоном, візова підтримка,
медичне страхування та безкоштовні консультації за

Пропонуємо роботу для техпрацівників:

• Потрібні автокомпанії в м.Київ: автослюсарі, машиніст
автокрану, будівельник-різнороб. Безкоштовне проживання, повний соц.пакет, оформлення. Пріймаємо
без досвіду роботи. 0502222559Артем,0505829757Олег
• Потрібні моделі в м. Київ, висока з/п, виплати кожен
день, житло надаємо. 0678965894,0667214277цілодобово.

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА
ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. WWW.RUSTEXNO.
COM.UA, RUSTEXNO2@GMAIL.COM., (050)9242613,(050)
5158585,(067)9040066
ПРОВОДИТЬСЯ НАБІР ОХОРОНЦІВ НА ВАХТУ. ПРОЇЗД,
ХАРЧУВАННЯ, ЖИТЛО ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ.
0976178425
• Продавець в продуктовий магазин. Заробітна плата
висока. 0972416953
• Работа в Польше, Чехии, Латвии, Германии, Израиле,
США. Оформление и проезд за наш счет. З/п от 20
000 до 90 000 грн. Сопровождение на время работы.
0665859090,0685859090

• РОБОТА В ПОЛЬЩІ. ВСІ ВАКАНСІЇ БЕЗКОШТ., ВІД ПРЯМОГО РОБОТОДАВЦЯ. ЗП 18000-43000ГРН. МОЖНА БЕЗ
ЗНАННЯ МОВИ, НАВЧАННЯ НА МІСЦІ. ЛIЦ. МСПУ 978
ВIД 09.07.2018. Т. В ПОЛЬЩІ +48536012943 (+VIBER),
+48537758355 (+VIBER), В КИЄВІ 0965568181 (+VIBER)
• РОБОТА. РІЗНОРОБОЧІ ТА ПАСТУХИ НА ФЕРМУ. ПРОЖИВАННЯ. ОПЛАТА ДОЇЗДУ. ДОСТОЙНА ЗАРПЛАТА.
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ. 0985222406,0972758396
• СЛЮСАРА З РЕМОНТУ І ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ХАРЧОВЕ
ВИРОБНИЦТВО. МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7.
НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО. 0674343698,0674343683
• Спеціаліст з фарбування автомобілів на СТО в м.
Житомир. Деталі обговорюються. 0674048782

• СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА ПРОИЗВОДСТВО САДОВОЙ
МЕБЕЛИ СТОЛЯР ПО ДЕРЕВУ. О/Р ОБЯЗАТЕЛЕН, Г/Р С
9.00 ДО 18.00 ОТ 3-Х ДО 5-ТИ РАБОЧИХ ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ДЕНЫШИ. ЗП ОТ 300 ГРН.
В ДЕНЬ 0971159805

• ТЕРМІНОВО НАБИРАЄМО МУЛЯРІВ НА БУДІВНИЦТВО
КОТЕДЖІВ У ЛИТВІ, ОФІЦ. ПРАЦЕВ-НЯ, ЗП ВІД 25000
ГРН. НАКАЗ МСПУ №1196 ВІД 22.08.2018 ПРО ВИД. ЛІЦ.
З ПОСЕРЕД. В ПРАЦЕВ-НІ. 0689423495 (VIBER,WHATSAPP),
0689423549VIBER,WHATSAPP
ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР. МИ
ПРОПОНУЄМО: БЕЗКОШТОВНЕ ПРОЖИВАННЯ НА
ТЕРИТОРІЇ БАЗИ (ГУРТОЖИТОК), ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, ХАРЧУВАННЯ ЗА 15 ГРН./ДЕНЬ. ВАХТА
21\10 (ВИЇЗД З 5-6-Ї РАНКУ), ПРАВА КАТ. «С», «С1».
М. КИЇВ. 0672478358
• Терміново! Запрошуються на роботу Доглядальниці!
Графік - вахтовий. Харчування та проживання - безкоштовне! Оплата від 250 грн. день і вище! Можна без
досвіду роботи - навчимо! Гарні умови. 0972430303

• УБОРЩИЦЫ ДЛЯ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЯ РЕСТОРАНА И
МОЙКЕ ПОСУДЫ. ГР ПО 12ЧАСОВ. ЗП 500ГРН ЗА СМЕНУ.
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЁ И ПИТАНИЕ. РЕСТОРАН ПО
АДРЕСУ: КИЕВСКАЯ ОБЛ, БОРИСПОЛЬСКИЙ Р-Н, С. ВИШЕНКИ. РАЗВОЗКА ОТ М. СЛАВУТИЧ. 0674454529
• Швачки кваліфіковані на постійну роботу в Польщу
(м.Лодзь), надаємо всі необхідні документи, житло, з/п
від 20000 грн. Наказ №1452 від 02.10.2018р., МСПУ.
0503764284.
• Шукаємо різноробочих, будівельні бригади по: утепленню, покрівлі, кладочних та монтажних роботах у
Рівненській, Волинській та Житомирських областях.
(067)7593457

20

WWW.ZT.20MINUT.UA

ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Частина будівлі гол.корпусу, заг.пл. 4223,0 кв.м., склади-гаражи заг.пл. 781.9
кв.м., за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, 8. Дата
торгів: 23.05.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №345777 (уцінено
лот № 336340);
2. 3-кімн. квартира заг.пл. 108,2 м2, за адресою: м. Житомир, майдан Польовий, 10
кв.1. Дата торгів: 23.05.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №345771
(уцінено лот № 336344);
3. Нежилі приміщ., заг.пл. 383,1 кв.м. за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів,
вул. Європейська (К.Лібкнехта), 81. Дата торгів: 23.05.2019 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №345822 (уцінено лот № 338560);
4. 3-кімн. квартира заг.пл. 68.2 кв.м., за адресою: Житомирська обл., м. Баранівка,
вул. Шевченка, 20-а, кв.3. Дата торгів: 23.05.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №345812 (уцінено лот № 336136);
5. Житл. будинок заг.пл. 80,0 кв.м. з надвірн. будівлями за адресою: Житомирська
обл., м. Олевськ, вул. Героїв Крут (Калініна), 12. Дата торгів: 27.05.2019 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №345923;
6. Зем.ділянка К/Н1820983901:01:001:0171, пл. 0.2105 га, Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Покришів, вул. Лютнева, 3 б. Дата торгів: 27.05.2019 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №346926 (уцінено лот № 337180);
7. Зем.ділянка К/Н1820982001:01:002:0201, пл. 0.25 га, Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Карабачин, вул. Шевченка, 76. Дата торгів: 27.05.2019 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №346929 (уцінено лот № 337173);
8. Зем.ділянка К/Н1820983901:01:001:0167, пл. 0.25 га Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Покришів, вул. Калинівська. Дата торгів: 27.05.2019 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №346932 (уцінено лот № 337169);
9. Зем.ділянка К/Н1820983601:01:001:0389, пл. 0.25 га, Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Осівці, вул. Любарська, 206. Дата торгів: 27.05.2019 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №346930 (уцінено лот № 337176);
10. Об’єкт незаверш. будівн. заг.пл. 381.5 кв.м., та зем.ділянка пл. 0,5 га., К/
Н1822085300:03:001:0006, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с.
Павленківка, вул. Шосейна, 1а. Дата торгів: 03.06.2019 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №347136 (уцінено лот № 337973);
11. Нежитл. будівля тваринника, заг.пл. 176.1 кв.м., за адресою: Житомирська обл.,
Андрушівський р-н, с. Гальчин, вул. Центральна, 4. Дата торгів: 03.06.2019 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №347137 (уцінено лот № 337714);
12. 3-кімн. квартира заг.пл. 66.2, кв.м., за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів,
вул. Молодогвардійська, 10, кв.16. Дата торгів: 03.06.2019 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №347132 (уцінено лот № 337308);
13. Садовий будинок заг.пл. 37.1 кв.м. та зем.ділянка К/Н1822083000:07:002:0465,
пл. 0.045 га за адресою: Житомирський р-н, Іванівська сільрада,"Сигнал"(СТ "Соколовське") садове товар., №437. Дата торгів: 05.06.2019 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №348012 (уцінено лот № 338557);
14. 2-кімн. квартира заг.пл. 43.7 кв.м. за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів,
вул. Житомирська (Леніна), 117, кв.38. Дата торгів: 05.06.2019 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №348009 (уцінено лот № 338346);
15. Житл.будинок заг.пл. 202.9 м.кв., житл.пл. 122.6 м.кв. за адресою: м. Житомир,
вул. Корольова, 126 а. Дата торгів: 05.06.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.
ua. Лот №348000 (уцінено лот № 338443);
16. 1/2 част. житл.будинку заг.пл. 62.1 кв.м. за адресою: м. Житомир, вул. Зарічна,
13 а. Дата торгів: 05.06.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №347980
(уцінено лот № 338681);
17. 1/2 част. житл.будинку заг.пл. 62.1 кв.м. за адресою: м. Житомир, вул. Зарічна,
13 а. Дата торгів: 05.06.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №347995
(уцінено лот № 338455).

2. НЕРУХОМІСТЬ
2.7. Продам Будинки в місті
• ПРОДАЄТЬСЯ ЦЕГЛЯНИЙ БУДИНОК В ЖИТОМИРСЬКОМУ РАЙОНІ В ЦЕНТРІ СЕЛА ГОЛОВЕНКА (25 КМ. ВІД ЖИТОМИРА) 97 М2, ЖИТЛОВА ПЛОЩА 40,7 М2, В БУДИНКУ
3 КІМНАТИ, ПІДВЕДЕНИЙ ГАЗ, ЕЛЕКТРИКА,ВОДОПРОВІД,
САННВУЗЕЛ,ВАННА + 25 СОТОК ГОРОДУ (ПРИВАТИЗОВАНА). 0967070269

Бізнес

Середа, 8 травня 2019

2.10. Продам Дачі
• Дача. Продам дачу в Давидівському масиві: 13.5 соток
землі, колодязь, світло, літній домік, огорожа, ворота.
За детальною інформацією звертайтесь за телефоном
0683167581 Сергій

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

2.16. Здам в оренду

2.8. Продам Будинки в
передмісті

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

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

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

2.18. Куплю Нерухомість

4.2. Будівельні, ремонтні
роботи. Послуги

КУПЛЮ КВАРТИРУ, БУДИНОК АБО ЧАСТИНУ БУДИНКУ (В БУДЬ ЯКОМУ СТАНІ). ЖИТОМИР ТА ПЕРЕДМІСТТЯ, ШВИДКА ОПЛАТА. ТЕЛ.: 0674249331
0636682327 ГЕНАДІЙ

• Бригада дівчат викон.малярні роботи різної склад,
декор.штукатурка (венеціанська, марсельський
віск та багато інших), утепл.буд, короїд, байрамікс.
0633571633,0982599951Зоя

3. АВТО

4.3. Інструмент будівельний.
Продам

3.2. Автомобілі. Продам

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

• Причепи автомобільні ТМ "Лев", 1-2х осні. Розміри:
1,1х1, 3 - 3,6х1, 6. Потовщений метал і німецькі комплектуючі. Гар.5р. Доставка. Розсрочка. Завод-виготівник.
0671181888,0503098085,0939554802

4.15. Металообробне
обладнання. Продам

3.3. Автомобілі. Куплю
ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬ-ЯКИХ МАРОК, В БУДЬЯКОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП, НЕ РОЗМИТНЕНІ, ПРОБЛЕМНІ. ДОРОГО. 0976484669,0635852350
КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ: ЦІЛЕ, ПІСЛЯ ДТП,
ПОТРЕБУЮЧЕ РЕМОНТУ, ПРОБЛЕМНЕ, КРЕДИТНЕ,
АРЕСТОВАНЕ, БУДЬ-ЯКОЇ МАРКИ. ЕВАКУАТОР. ШВИДКО. 0980066600,0976646575

3.5. С\Г техніка, та запчастини.
Продам
• АГРОЗАПЧАСТИНИ ДО ОБПРИСКУВАЧІВ, ПРЕСПІДБИРАЧІВ, ЗЕРНОЗБИР. КОМБАЙНІВ, КОСАРОК, КАРТОПЛЕЗБИР. КОМБАЙНІВ, КАРТОПЛЕСАДЖАЛОК, КОПАЧОК;
ШИНИ, КАМЕРИ. WWW.AGROKOM.IN.UA. (099)2012978,
(067)6713553, (063)9628236
• Вигот.зерносушарки, сушильне обладнання, норії,
транспортери, шнекові навантажувачі. Stretch Hood
системи, пакувальні верстати. Креслення, виробництво,
дост.по Україні, монтаж. www.landau.in.ua, 0631200216

• КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ "АННА", ПРЕСПІДБИРАЧІ РІЗНИХ МАРОК, ТРАКТОРИ Т-25, Т-82,
ПЛУГИ ОБОРОТНІ, ІНША С/Г ТЕХНІКА, ПОЛЬЩА.
(097)4742211;(097)4742272.

• Куплю токарне, фрезерне оснащення, верстати,
лещата, патрони, фрези, великі свердла, люнети,
різці, ел/двиг, редуктори, компресори, вакуумні насоси. Фото на пошту: оlegsustrikoff@gmail.com, Viber
0968709687,WA0964180586

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

4.25. Буріння свердловин,
колодязі. Послуги
ПП ФОНТАН: БУРІННЯ, РЕМОНТ, ТАМПОНАЖ СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ, МОНТАЖ НАСОСНОГО ОБЛАДНАННЯ. 0677855628, 0677723483

6. ПОСЛУГИ
6.5. Кредити. Ломбарди
• Кредит до 100 000 грн. без отказа. Кредитная карта
до 50 000 грн. Перекредитуем ваши кредиты до 200
000 грн. 0732551010,0662551010

• Продам с/г техніку: трактори Т-25, прес-підбирачі,
комбайни картопляні, косарки, грабалки, плуги, культиватори, сівалки, копалки, (097)6032287Роман.

6.7. Вантажоперевезення.
Спецтехніка

• Техніка від виробника: Сівалка (нова) СУПН-6(8), УПС6(8)-посил.рама, 2-к привід. Культиватор (новий) КСО4.0; 6.0; 8.0, КРН-5.0; 6.0. Дискова борона (нова). Сівалка
(після кап.рем) СЗ-3.6, СЗ-5.4, Тодак-8. 0677801439

ЕВАКУАТОР ПО МІСТУ ЖИТОМИРУ, ОБЛАСТІ ТА УКРАЇНІ
. ДО 4-Х ТОН, ДОВЖИНА -5 М. БУДЬ ЯКА ФОРМА ЗАВАНТАЖЕННЯ 0980066600,0976646575

3.6. С\Г техніка, та запчастини.
Куплю

6.13. Ремонт техніки

• Запчастини до китайських мінітракторів Фотон, Донг
Фенг Сінтай, Джинма, ДТЗ та інші. www.agrozone.com.
ua . (050)1811180,(097)1811011,(093)0881880.
• Тракторні причепи (самоскидні) 2ПТС-4 (3 одиниці),
2ПТС-5 (1 одиниця). Зняті з обліку, товарний вигляд.
(050)6146423.(096)3507337.

4. БУДМАТЕРІАЛИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІНА КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЗАПРАВКА. ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. ВИЇЗД ПО
ОБЛАСТІ. 0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi
ЗАВЖДИ ГОТОВА ВАМ ДОПОМОГТИ В БУДЬ-ЯКИХ
ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ. РІШЕННЯ СІМЕЙНИХ НЕУРЯДИЦЬ. ДОПОМОГА ЗА ДАТОЮ НАРОДЖЕННЯ. ПРИЙОМ
МОЖЛИВИЙ НА ВІДСТАНІ. 0988152470.

4.1. Будівельні суміші, цемент,
пісок. Продам

• Ковка та ковані елементи по оптовим цінам,
доставка по всій Україні, сайт: KOVOSVIT.NET.
(096)6406564;(044)3792466.

• Бетономішалки 80-1000 л, розчинозмішувачі 100-1500 л, вібросита, вібростоли, верстати для
шлакоблоків, плитки, форми для бетону, транспортери стрічкові, шнекові, норії виготовимо будь-які.
+380982096000,+380665669663,www.budforma

• Куплю дуже дорого! Старовинні ікони, картини худ.
Марко Гейко та ін. проф.художн. до 1995р. Янтарне
намисто(250-1500 грн/1 гр), коралове намисто, книги
видані до 1917р, коньяки СРСР, ін.предмети старовини.
Гарантую порядність, справедливу оцінку. 0503466068

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

• КУРС ПЕРЕПІДГОТОВКИ ПРИСВЯЧЕНИХ. ВИЗНАЧЕННЯ
НОВИХ ПЕРСПЕКТИВ І ЗАВДАНЬ НОВОЇ ЕПОХИ. ЗНАЙОМСТВО З НОВИМИ СТАНДАРТАМИ, ЗАКОНАМИ, МЕТОДАМИ
І ПРАВИЛАМИ ЖИТТЯ НА ПЛАНЕТІ. 0509470716

• ПРОДАМ ПЕСОК, БУТ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДРОВА, ЗЕМЛЮ,
ГЛИНУ, ПЕРЕГНОЙ, ПОДШИВКА. ДОСТАВКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ, ВЫВОЗ МУСОРА. 0938436692,0976949302СЕРГЕЙ

• МОДЕЛЮВАННЯ РЕАЛЬНОСТІ. ПРАКТИКА КЕРУЮЧОЇ
ДУМКИ. 0681753403
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ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність,
яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Товариство з додатковою відповідальністю
«Ігнатпільський кар’єр»
код згідно з ЄДРПОУ 01374547,
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
Товариство з додатковою відповідальністю
«Ігнатпільський кар’єр», 11163, Житомирська обл.,
Овруцький район, село Рудня, вул.. Робітнича, 10,
директор – Поліщук Ю. В., тел. (04148)75116
(місцезнаходження юридичної особи або місце
провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер
телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика,
технічні альтернативи
Розробка (продовження розробки) Ігнатпільського (Руднянського) родовища з метою видобування незміненого та порушеного вивітрюванням
граніту, габро, габро-анортозиту, придатних в якості
сировини для виробництва щебеню будівельного
марок «1000–1200» та каменю бутового марки «800».
Технічна альтернатива 1:
Родовище розробляється з 1930 року. Розробка
родовища здійснюється відкритим способом із
застосуванням буро-вибухових робіт, методом свердловинних зарядів з в’їздною траншеєю та утворенням робочого майданчика на добувному горизонті
і необхідного випередження по розкриву. Застосовується транспортна система розробки з паралельним
фронтом робіт і зовнішнім відвалоутворенням.
По закінченню видобування корисних копалин
передбачається технічна та біологічна рекультивація
порушених гірничими роботами земель.
На видобування незміненого та порушеного
вивітрюванням граніту, габро, габро-анортозиту
родовища Ігнатпільське (Руднянське) в Овруцькому
районі Житомирської області Товариство з додатковою відповідальністю «Ігнатпільський кар’єр» має:
– спеціальний дозвіл на користування надрами
№ 4273, виданий Державною службою геології та
надр України від 13.06.2007 р. Площа ділянки родовища згідно спеціального дозволу на користування
надрами становить 70,68 га;
– гірничий відвід площею 84,04 від 27.08.2013
р. № 2614;
– договір оренди землі площею 89,4120 га від
07.07.2011р № 182420004000089.
Робочим проектом розробки родовища Ігнатпільське (Руднянське) передбачається видобування
незміненого та порушеного вивітрюванням граніту,
габро, габро-анортозиту для виробництва щебеню
будівельного марок «1000–1200» та каменю бутового
марки «800».
Технічна альтернатива 2:
Використання замість буро-вибухових робіт
землерийно-фрезерної машини, що являє собою
механізм, який виконує операції відділення корисної
копалини від масиву породи. Робочим органом даної
машини є фрезерний барабан Direct Drive. На ньому
периферійно розміщені зуби з твердосплавних вольфрамомістких сплавів. В основі принципу роботи
барабана лежить система «Тор to bottom», тобто
удару зверху вниз, що дозволяє досягнути руйнівної
сили до 200МПа. При використанні машини даного
типу використовується пошарова схема розробки.
Корисні копалини Ігнатпільського (Руднянського)
родовища незміненого та порушеного вивітрюванням граніту, габро, габро-анортозиту мають породи
більшої міцності ніж руйнівна сила машини, що
знижує економічну ефективність використання,
тому така технічна альтернатива планованої діяльності в подальшому розглядатись не буде.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Місце провадження планованої діяльності:
територіальна альтернатива 1
В адміністративному відношенні Ігнатпільське
(Руднянське) родовище граніту, габро, габро-анортозиту розташоване в межах Ігнатпільської сільської
ради Овруцького району Житомирської області.
Ділянка родовища знаходиться на відстані
2,0 км на захід від залізничної станції Ігнатпіль.
Місце провадження планованої діяльності:
територіальна альтернатива 2
Ігнатпільське (Руднянське) родовище граніту, габро, габро-анортозиту розробляється з 1930
року, має географічну прив’язку та затверджені
запаси корисної копалини (ДКЗ СРСР, протокол
від 22.09.1976 № 7690, протокол НТР Державної

геологічної служби № 7 від 06.01.2011 року), тому
розгляд місця провадження планованої діяльності
за територіальними альтернативами є недоцільний.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Найбільш важливим із соціально-економічних
факторів є можливість поповнення місцевого бюджету (в т. ч. сплати рентної плати за користування
надрами) і поліпшення загальної соціально-економічної ситуації в районі, забезпечення сировиною
будівельну галузь, забезпечення зайнятості місцевого
населення.
5. Загальні технічні характеристики, у тому
числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Ігнатпільське (Руднянське) родовище граніту,
габро, габро-анортозиту в центральній частині розкрито і буде розроблятися в подальшому з використанням двох в’їздних траншей з денної поверхні до
горизонту з відносними відмітками +25,0 м. Кількість
видобувних горизонтів 5 (+ 130,0 м, + 115,0 м, + 100,0 м,
+ 85,0 м, + 70,0 м.). Роботи на них будуть вестись без
виконання додаткових гірничо-капітальних або
гірничопідготовчих робіт, так як діючий кар’єр забезпечений необхідною кількістю розкритих та
готових до виїмки запасів.
Подальша розробка (горизонтів + 55,0 м, + 40,0 м,
+ 25,0 м.) буде здійснюватися за рахунок досягнутого стану гірничих робіт, продовження існуючих
капітальних в’їздних траншей вподовж східного
контуру запасів та північного, до горизонту +25,0 м.
Підрахунок запасів проведений до горизонту
з абсолютною відміткою + 25,0 м.
Запаси в межах наданої ліцензійної ділянки
становлять 38 363,3 тис.м3 по кат. А+ В + С1, в т. ч. кат.
А- 4 539,5 тис.м3, В- 10 150,3 тис.м3, С1–23 673,5 тис.
м3, і кат. С2–22 283,7 тис. м3
Плановий видобуток граніту, габро, габро-анортозиту у щільному тілі складає 1000,0 тис м3 на
рік. Планована діяльність здійснюється на площі
70,68 га.
Передбачається переробка гірничої маси на
щебеневу продукцію на дробарно-сортувальному
комплексі, потужністю 2600, 0 тис. т/рік.
6. Екологічні та інші обмеження планованої
діяльності за альтернативами
щодо технічної альтернативи 1, 2
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно Законодавства України
з дотриманням нормативів гранично-допустимих
рівнів екологічного навантаження на природне середовище, санітарних нормативів, охорони праці,
пожежної безпеки, радіаційного контролю, поводження з відходами тощо.
щодо територіальної альтернативи 1: Дотримання розмірів СЗЗ.
щодо територіальної альтернативи 2: Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка
і захист території за альтернативам
щодо технічної альтернативи 1
Так як виробництво та інфраструктура існуюча
та прийнята за основу, екологоінженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою
інфраструктурою.
щодо технічної альтернативи 2
Еколого-інженерна підготовка і захист території, щодо технічної альтернативи 2 планується
здійснювати існуючою інфраструктурою.
щодо територіальної альтернативи 1 Інженерна
підготовка і захист території здійснюється існуючою
інфраструктурою.
щодо територіальної альтернативи 2 Територіальна альтернатива 2 не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля
Можливі впливи планованої діяльності при
розробці Ігнатпільського (Руднянського) родовища граніту, габро, габро-анортозиту на довкілля
включають:
– клімат і мікроклімат – негативний вплив не
передбачається;
– грунт – зняття грунтово-рослинного шару
з площі земельної ділянки відведеної під розробку кар’єру; за межами виділеної ділянки вплив на
ґрунти відсутній. Після відпрацювання родовища
передбачена рекультивація порушених земель.
– геологічне середовище – потенційний вплив
планової діяльності на геологічне середовище передбачає порушення природного рельєфу земної

поверхні, з утворенням кар’єрної виїмки.
– повітряне – помірний вплив на повітряне
середовище відбувається за рахунок викидів в атмосферу забруднюючих речовин при проведенні
розкривних, вибухових та видобувних робіт, розвантажувально-навантажувальних робіт, переробці
гірничої маси на щебеневу продукцію, при роботі
двигунів кар’єрної техніки та в процесі обслуговування техніки. Шумове навантаження пов’язане
з роботою гірничого обладнання, кар’єрних машин
і ремонтних робіт. При цьому концентрації забруднюючих речовин в повітрі, на межі санітарно-захисної зони і на межі найближчої до родовища
житлової забудови, не перевищують рівнів ГДК;
– водне – помірний вплив на ґрунтові води внаслідок дренування та відкачки кар’єрної води та помірний вплив на поверхневі водні об’єкти внаслідок
скидання очищених кар’єрних вод в р.Жерев. Аварійних скидів кар’єрних вод здійснюватися не буде;
– рослинний і тваринний світ, заповідні
об’єкти – помірний фізичний і ландшафтно-формуючий вплив на флору і фауну району робіт, незначні зміни умов існування рослин і тварин на
безпосередній території проведення робіт. В зоні
розробки родовища відсутні об’єкти природнозаповідного фонду.
– навколишнє техногенне середовище – негативний вплив не передбачається.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 2 не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до
першої чи другої категорії видів діяльності
та об’єктів, які можуть мати значний вплив на
довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину
статті 3 Закону України «Про оцінку впливу
на довкілля»)
Планована діяльність належить до першої категорії планованої діяльності та об’єктів, які можуть
мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу
на довкілля згідно із ст. 3, пунктом 2, підпунктом 15)
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року.
10. Наявність підстав для здійснення
оцінки транскордонного впливу на довкілля
(в тому числі наявність значного негативного
транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля який може зазнати значного негативного транскордонного впливу
(зачеплених держав)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу на довкілля визначається згідно ст. 6
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля
та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність
може мати частковий вплив на окремі параметри
довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля
відповідно до Закону України «Про оцінку впливу
на довкілля».
Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що
передбачає:
– підготовку суб’єктом господарювання звіту
з оцінки впливу на довкілля;
– проведення громадського обговорення планованої діяльності;
– аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки
впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації,
яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського
обговорення, під час здійснення процедури оцінки
транскордонного впливу, іншої інформації;
– надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що
враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом;
– врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на

довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження
планованої діяльності та визначає екологічні умови
її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та
отримання рішення про провадження планованої
діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі
у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим
органом поданого суб’єктом господарювання звіту
з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25
робочих днів громадськості надається можливість
подавати будь-які зауваження і пропозиції до
звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої
діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде
повідомлено у оголошенні про початок громадського
обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілля
Процедура громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
встановлюється відповідно до Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля» та зокрема включає:
1. Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті
уповноваженого органу громадськість має право
надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті
15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі зауваженні і пропозиції, необхідно вказати унікальний
реєстраційний номер справи про оцінку впливу
на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на
першій сторінці цього повідомлення). Це значно
спростить процес реєстрації та розгляду зауважень
та пропозицій. У разі отримання таких зауважень
і пропозицій громадськості вони будуть розміщені
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та
передані суб’єкту господарювання (протягом трьох
робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують
свою згоду на обробку їх персональних даних.
2. Суб’єкт господарювання під час підготовки
звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний
врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції
громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це
включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої
діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про
провадження даної планованої діяльності буде
отримання дозвільних документів, які видаються
органами державної влади та місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства
України, в т.ч виконання умов Міністерства екології
та природних ресурсів України.
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілля, необхідно надсилати до
Міністерства екології та природних ресурсів
України, 03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, відділ оцінки впливу на довкілля, тел/факс. (044)206‑31‑15, (044)206‑31‑64,
(044)206 ‑31‑ 40 e-mail: m.sh imkus@menr.gov.
ua.Начальник відділу оцінки впливу на довкілля
Шимкус Марина Олександрівна.
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БЕТОН и РАСТВОР

ДОСТАВКА

МИКСЕР (КАМАЗ)
МАРКА ОТ 100 ДО 500

Бізнес

Середа, 8 травня 2019

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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• Песок
• Земля
• Щебень • Отсев
• Бут
• Строй• Навоз
мусор

096 952 45 40, 093 338 71 81

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

ФУНДАМЕНТНІ
БЛОКИ

КОЛОДЯЗНІ
КІЛЬЦЯ

БУДСУМІШІ

ЯКІСТЬ - ГАРАНТІЯ НАДІЙНОСТІ!
м. Житомир, вул. Заводська, 2
тел./факс: 33-99-04, 33-09-53, тел.: 067-243-39-00

Оренда та продаж спецтехніки
Продаж техніки зі складу
Копка траншей
Фундаменти
Планування
Каткування
Переміщення грунту та ін.
ТЕЛЕФОНУЙТЕ

096-14-69-072
Продам

о

К «Країна майстрів»

ПРОДАМ САДЖАНЦІ МОРОЗОСТІЙКИХ КІВІ, ГРАНАТУ,
ІНЖИРУ, ХУРМИ, ФУНДУКА. САДЖАНЦІ ЧЕРЕНКОВАНІ,
ВИРОЩЕНІ В КОНТЕЙНЕРАХ. 0997982988

ВИРОБНИЦТВО. ПРОДАЖ. МОНТАЖ.

металочерепиця
від 129 грн/м2

• ФІЛОСОФСЬКІ ЧИТАННЯ СИНТЕЗУ. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ. 0509470716

профнастил
від 85 грн/м2

8. РІЗНЕ
8.7. Насіння, с/г продукція.

металосайдинг
металевий
євроштахетник
під "блок-хауз"
2
від 172 грн/м
від 23 грн/м.п.
Знайдіть дешевше, і ми зробимо ще дешевше!
м. Житомир, вул. Київська, 87
(зупинка "Автовокзал"), м-н "Вопак", 3-й пов.

нові та вживані
вигідна ціна

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

тел.: (068) 838-88-38

Копання та чистка криниць
Машиною та вручну. Буріння
свердловин. Залізобетонні
кільця в асортименті.
Житомир та область
Тел.: (067) 941-03-20

Тел.: (098) 062-09-73

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ,
ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ 0505580047,
0412447919

Продам/куплю
піддони

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

КОПАННЯ КРИНИЦЬ
Механічним способом.
Виїзд по області.

8.13. Вторсировина, прийом,
переробка. Куплю

ЦЕГЛА
червона рядова, силікатна
лицьова. Доставка з заводу
та складу. Низькі ціни.
Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58
СТО "Каприз":

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

тел.: 063-886-23-45

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

тел.: 097-440-16-93

ГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИ
Стоунлайт, Aeroc. Доставка з
заводу та зі складу. Низькі
ціни.
Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58
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Гороскоп на тиждень 8 - 14 травня
ОВЕН

Підготуйтеся до насиченого та досить напруженого тижня. Не
розпорошуйте свій час та сили
на дрібниці.

ТЕЛЕЦЬ

Не перевантажуйте
себе роботою, затримуючись допізна. Зараз
вам необхідно повноцінно відпочивати.

БЛИЗНЮКИ

Яскравий тиждень
буде вдалим на всіх
фронтах. Усе буде складатися
саме так, як ви бажаєте і постараєтесь.

РАК

Обережніше з екстравагантними ідеями
та пропозиціями! Не
виключені прикрі перешкоди
у справах і планах, однак ви
зумієте швидко їх подолати.

Поради господині

ЛЕВ

На роботі можливі
зміни на вашу користь,
причому не останню роль зіграє ваша особлива чарівність.
У вас є всі шанси добре заробити і піднятися кар'єрними
щаблями.

ДІВА

Сприятливий
тиждень для роботи,
кар’єри і подорожей. У вихідні
приділіть увагу трохи занедбаному дому та господарству.

ТЕРЕЗИ

Вам зараз необхідно
підвищити свій професійний рівень. Бажано
більше часу проводити на самоті. Не варто намагатися вирішити чужі фінансові проблеми.

СКОРПІОН

Фортуна до вас прихильна. Можливий помітний кар'єрний ріст і навіть
збільшення зарплати.

СТРІЛЕЦЬ

Досить ефективними виявляться ділові
зустрічі та перемовини. Не
метушіться, будьте послідовні,
дотримуйтесь свого слова.

КОЗЕРІГ

Н ас та л и т рудов і
будні, коли треба все
надолужити, тож працюйте
над своїми завданнями і незавершеними справами.

ВОДОЛІЙ

Імовірна ситуація,
коли плани, які довго
виношувалися та нарешті здійснилися, доведеться
міняти через нові обставини.

РИБИ

Перш ніж щось казати та робити, подумайте. Не намагайтеся
будь-що довести свою правоту,
у спірній ситуації краще відступити.

Цікаві факти про орхідеї
• Орхідеї – одне з найстаріших
сімейств рослин, яке виникло на
планеті близько 145 млн років тому.
• Усередині однієї орхідеї
може виникнути до 4 000 000
насіння, що робить ці рослини
лідерами серед квітів з насіннєвої
продуктивності.
• Орхідеї можуть мати форму
крихітних квіток або деревовидних
ліан – найменші з них досягають
розміру лише декількох міліметрів,
а орхідеї-гіганти виростають до 35
метрів.
• Серед орхідей зустрічаються «довгожителі», здатні рости 70
і більше років.

8
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• У Лондоні в Королівських
ботанічних садах К'ю є велика колекція орхідей, деякі екземпляри
якої збереглися з початку минулого століття, тобто їх вік – близько 100 років.
• До 2000 року ентузіасти і біологи по всьому світу вивели близько
250000 штучних сортів орхідей.
• Бульби деяких різновидів
орхідей багаті крохмалем і застосовуються в медицині для харчування
слабких хворих.
• Зрізані паростки орхідей зберігають свіжість у вазі довше, ніж
будь-які інші квіти.
• Найдорожчі на Землі орхідеї

10
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«Золото Кінабалу» вперше розцвітають лише у віці 15 років. Через їх
унікальність вартість пагонів цих
орхідей досягає 5 000 доларів. Виростає ця квітка в Малайзії.
• Запахи орхідей різних видів
і сортів так само різноманітні, як їх
зовнішній вигляд – вони можуть виділяти тонкі аромати меду і ванілі
або поширювати сморід тухлого
м’яса.
• Вважається, що найбагатшу
в світі колекцію орхідей можна побачити в парку, створеному для цих
квітів в Сінгапурі, – в ньому росте
близько 60 тисяч різних рослин
родини орхідних.
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Як позбутися
мотлоху
і зайвих речей
В будинку кожної
людини знайдуться
речі, які їй абсолютно не потрібні.
Це можуть бути книги, диски, сувеніри, одяг, косметика,
посуд і багато іншого. Люди,
які пережили роки дефіциту
або поневірянь, звикли зберігати старі речі «на чорний день»,
з думкою, що вони коли-небудь
обов'язково знадобляться. Як
правило, цього не трапляється, а речі, які скупчуються в будинку, офісі, гаражі або на дачі,
просто поглинають життєвий
ресурс своїх господарів. У даній
статті ми з вами дізнаємося, як
позбутися мотлоху і зайвих речей, і з'ясуємо, чому це важливо
зробити якомога швидше.

Стратегія позбавлення
від непотрібних речей
В Європі і Америці вже
більше десяти років працюють
фірми, які спеціалізуються на
позбавленні від непотрібних речей і впорядкуванні потрібних.
У наших широтах такий бізнес
поки що не поширений, але це
не проблема, адже все можна
зробити і самостійно. При звільненні приміщення від мотлоху
люди, як правило, починають
відчувати якийсь азарт і вже
не можуть зупинитися. Тому
головне тут – почати. Бажано
позбутися мотлоху якомога
швидше, але якщо часу мало,
цьому заняттю варто приділяти
хоча б по 2 години в тиждень.
Прибирання варто проводити
систематично, розділивши будинок на кілька проблемних
зон. Прикладом такої зони
може стати заповнена мотлохом
шафа. Непотрібні речі, виявлені
в процесі прибирання, можна
розділити на кілька категорій:
• Ті, які потрібно викинути
або утилізувати. Це морально
чи фізично застарілі речі, які не
несуть матеріальної або емоційної цінності. Вони без докорів
совісті повинні відправлятися
на звалище або на утилізацію.
• Ті, які можна віддати ін-

шим людям. До цієї категорії
належать речі, які перебувають
у гарному стані, але не є цінними для господаря. Наприклад, іграшки можна віддати
в дитячий будинок, а книжки –
в бібліотеку. Благодійність – це
хороший варіант для тих, хто
відчуває провину, викидаючи хороші, але непотрібні речі. Те, що
для одного мотлох, для іншого
може бути скарбом, тому перш
ніж відправити щось на звалище,
подумайте, чи не стало б воно
корисним для когось іншого.
• Ті, які можна продати. Це
речі, які вам не потрібні, але ще
мають матеріальну цінність. Для
їх продажу в інтернеті є багато
зручних сервісів. Щоб продаж
відбувся, господарю речі потрібно буде викласти її фото,
приймати дзвінки від покупців
і займатися доставкою проданого товару. Якщо всі ці клопоти
виправдані, то чому б і ні? Крім
того, в багатьох містах є так звані
«блошині ринки», куди можна
за невелику плату здати все непотрібне. А в деяких містах популярність набувають так звані
гаражні розпродажі, які можуть
принести непоганий дохід.
• Ті, які можна полагодити.
Це зламані речі, які ще можуть
бути придатні для використання.
Приймаючи рішення залишити
таку річ, потрібно встановити
термін, впродовж якого її варто
відремонтувати. Якщо після закінченні часу нічого не зміниться, значить потрібно позбутися
цього мотлоху якомога швидше.
• Ті, щодо яких є сумніви. Всі
речі, щодо яких складно прийняти швидке рішення, варто
зібрати в один пакет і відкласти
на певний термін, наприклад, на
рік. Якщо через рік цей пакет
залишиться недоторканим, його
можна сміливо викидати, навіть
не заглядаючи всередину.
Позбувшись мотлоху в квартирі за стратегією, наведеною
вище, можна значною мірою
розвантажити своє житло. Залишиться лише практично
організувати потрібні речі і насолоджуватися простором. Але
це ще не все.
Продовження читайте
у наступному номері
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ЧИТАЙ СВІЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТИ ТУТ
Піца «Челентано»

Майдан Соборний, 7/1
г/р з 9:00 до 23:00

(0412) 42-21-00

Паб
«Файна кнайпа»

м-н Корольова, 11
г/р з 11:00 до 23:00

(0412) 57-36-25
(067) 357-36-25

Кафе «Тераса»

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

(067) 936-69-92

Кафе «Пантера»

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

(0412) 42-60-86

Кафе «Таймир»

просп. Незалежності, 11
г/р з 11:00 до 23:00

(063) 077-39-47

Піца «Челентано»

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

(0412) 43-86-46

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 10:00 до 22:00

(0412) 51-23-74
(050) 463-00-08

«Пивна ресторація
BeerЁza»

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

(0412) 42-49-94
(063) 189-28-58

Pub
«Pleasentville BBQ»

вул. Київська, 13
г/р з 9:00 до 1:00

(0412) 42-22-69
(068) 786-28-88

Агент Марні

Грай або помри

Руденька кішка Марні все своє життя провела в будинку зі своєю господинею. У неї
завжди було все, що їй потрібно, про таке
існування можна тільки мріяти. Але одного
разу її спіткала страшна недоля – кішку викрали та відправили в коробці в інше місто.
По дорозі ця коробка загубилася десь у сільській місцевості. Марні тепер поняття не має,
як їй дістатися додому. Під час її пригод їй
зустрівся брутальний пес Елвіс, просунутий
півень Екберт і осел-зебра Антон. Разом із
ними Марні хоче спіймати тих людей, які її
викрали, і розв'язати цю серію пограбувань..

Ласкаво просимо до "Параної". Це неймовірно жорстока гра не виживання. Правила
дуже прості: нічого тут нереально; якщо ви почали грати – вийти із гри неможливо; переможе
тільки один. Призом у цьому змаганні є ваше
життя – тільки один, хто програв, не зможе піти з
цього лабіринту. Усім іншим нема чого боятися.
Завзяті гравці Лукас і Хлоя вирішили спробувати
цю розвагу, про що незабаром пошкодують.
Останнє завдання знаходиться в покинутій
психіатричній лікарні, навколо якої дрімучий
ліс. Разом із іншими гравцями вони повинні
вирішити просту задачу: як вибратися?

Жанр: мультфільм

Жанр: жахи

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

kinoukraina.zt.ua

nenazerka.com.ua
ВИГОТОВЛЕННЯ ТОРТІВ, КАРАВАЇВ ТА ІНШИХ
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ
РІЗНОГО ВИДУ ТА ФОРМИ.
М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ДОМБРОВСЬКОГО, 3
ТЕЛ.: 067 950-75-74, 093 950-73-73

РЕКЛАМНА КОМПАНІЯ

Шукаєш стабільну роботу
та стабільну заробітню
плату без обмежень ?

ПРИХОДЬ ДО НАС!

ВАКАНСІЯ

067 4128981
МЕНЕДЖЕР
НАЙПОВНІША
АФІША
ЖИТОМИРА
ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ
ВУЛ. РИЛЬСЬКОГО 9, ОФ 407

