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Як на житомирських
дорогах розіграли
третину мільярда
під «свого»
ЗАВЖДИ ГАРАНТОВАНО ВИГІДНО!

БЕЗКОШТОВНИЙ КОМП’ЮТЕРНИЙ ТЕСТ
на сучасному обладнанні, в зручний для Вас
час, без попереднього запису
ОКУЛЯРИ НА ЗАМОВЛЕННЯ*
акційна металева або пластикова оправа,
стандартні лінзи з «антибліком»
ОКУЛЯРИ НА ЗАМОВЛЕННЯ*
акційна металева або пластикова оправа,
потоншені лінзи з «антибліком»

000 грн
44900 грн
64900 грн

ОКУЛЯРИ ЗА ПІВЦІНИ*(тільки визначені моделі, кількість обмежена)

ГАРАНТІЯ НА ОКУЛЯРИ ТРИ РОКИ
БЕЗКОШТОВНЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
КОНТАКТНІ ЛІНЗИ СВІТОВИХ ВИРОБНИКІВ:
Johnson & Johnson, Alcom, Bausch & Lomb…

www.optika-fielmann.ua

м. Житомир, вул. Київська, 74
тел.: (0412) 47-23-01



ПРОВІДНА НІМЕЦЬКА ОПТИКА

*умови акції — у салонах fielmann
**Знижка на весь товар крім акційних пропозицій до 31.08.2019 р.

с. 10-11

Напій Кока-Кола
0,33 л банка

Шпроти в олії ж/б
№2 160г ТМ «Аквамир»

Соус Краснодарський
ск/б 450г ТМ «Дарина»

Ковбаса с/к «СESARE» №1 в/с,
в/у ТМ «Марка Малицкого»

Сир плавл. брикет
В асорт. 90 г
ТМ «Звенигора»
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1305

6900
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Середа, 24 липня 2019

У Новограді-Волинському пройде
міжнародне свято літератури
і мистецтв «Лесині джерела»
Ярослава Гапонова

Відтак свято, яке
було започатковане 32 роки тому та
у 1994 році набуло
статусу міжнародного, цьогоріч відзначатимуть 26, 27 та
28 липня.
Урочисте відкриття відбудеться на площі Лесі Українки
26 липня, після чого у міському
Палаці культури пройде літературно-музичний вечір за циклом
поезій поетеси «Сім струн».
Упродовж трьох днів, 26 –
28 липня, на вулиці Шевченка буде

розміщено святковий ярмарок.
У суботу, 27 липня, у парку
культури та відпочинку працюватиме «Містечко майстрів», де
кожен зможе придбати оригінальний сувенір і взяти участь
у різноманітних майстер-класах.
Заявки на реєстрацію уже подали
близько 100 майстрів декоративно-ужиткового мистецтва.
Також у парку буде організовано дитячу фуд-зону, атракціони,
фотозони.
Цього ж дня відбудеться офіційний прийом міським головою
іноземних делегацій та гостей
свята. Наразі вже підтвердили
свою участь іноземні делегації
з Польщі, Білорусії та Грузії.
Надвечір на площі Лесі Українки пройде святковий концерт,
виступи гурту «Тартак» та українського репера Артема Лоїка.
28 липня на Фортеці відбу-

деться нагородження переможців
конкурсу малюнків «Палітра Лесиного краю» (яку 26 та 27 липня
всі охочі зможуть переглянути
у міському Палаці культури),
а також пройдуть гала-концерт
«Обдарована молодь – гордість
міста» та «Рок просто неба» за
участю гуртів «Лю. Ди», «FoFan»,
«Fireflies».
Також на території Фортеці
працюватимуть фуд-зони з різноманітною кухнею.
Крім того, відбудуться і традиційні ХІХ Всеукраїнський
конкурс автентичного співу «Животоки» (27 липня у міському
Палаці культури), ХІV Всеукраїнський конкурс виконавців художнього слова імені Лесі Українки
(27 липня у музеї родини Косачів), свято поліської вишиванки
(27 липня на Фортеці).
Протягом трьох днів виставки

та екскурсії проходитимуть у музеях міста. Так, у музеї родини
Косачів можна буде переглянути
виставку «Льонарство Звягельщини», виставку документів з архіву
Михайла Косача та фотовиставку
до 20-річчя відкриття музею.
У краєзнавчому музеї буде
презентовано виставку робіт
художників міста Кременця
«Митці, поєднані Волинню».
Від літературно-меморіального
музею Лесі Українки з 11:00 проходитиме пішохідна екскурсія
містом «Як дитиною, бувало…».
У м у з е ї р од и н и Ко с ач і в
26 липня пройдуть екскурсійно-мистецька програма «На
щас ливому березі зга дають
нас» та мистецька акція «Узори Олени Пчілки», а 27 липня –
концерт фортепіанної музики
студента Житомирського музичного училища ім. В. Косенка

Дениса Майструка.
У літературно-меморіальному музеї Лесі Українки 26 липня
відбудеться літературно-музична
зустріч «Жіночий портрет за творами Лесі Українки», а 27 липня – вручення премій імені Лесі
Українки.
Сцени для виступів будуть
розташовані навпроти входу
у парк на проїжджій частині, на
площі Лесі Українки та на території Фортеці.
Для нагляду за дотриманням
порядку під час свята залучать
волонтерів, також будуть встановлені біотуалети та додаткові
урни для сміття із відповідними
вказівниками.
Програма свята насичена заходами, тож кожен зможе обрати
для себе щось цікаве та долучитися до участі у різноманітних
дійствах.

УВАГА: у Житомирі Горе від розуму, або
частково змінено
Коли читати шкідливо
рух тролейбусів
для вашого здоров'я...
Тимчасово на період ремонту дорожнього
покриття змінено рух деяких тролейбусів.

Назва маршруту

Достойного обіймати посаду начальника
управління культури
Житомирської міської
ради поки що не знайшли.

Вокзал – Київська – Фещенка-Чопівського –
В. Бердичівська – Вокзал
Без змін
Без змін
Богунія – Фещенка-Чопівського – Вокзал – Богунія
Без змін
Відсутній
Без змін
Без змін
Без змін
Маликова – Фещенка-Чопівського –
майдан Станишівський (у зворотному напрямку
по вул. В. Бердичівській)
Без змін
Без змін
Без змін
Без змін

Конкурс на заміщення вакантної
посади будуть оголошувати ще раз.
Нагадаємо, документи від охочих покерувати культурою міста приймалися з 6 червня до 5 липня 2019 року.
На посаду начальника управління
культури Житомирської міської ради
було шість претендентів: Альона
Сердечна, Дмитро Стецюк, Ольга
Дідківська, Ілона Колодій, Наталія
Журбей та Юлія Закаржевська.
У відділі кадрів Житомирської
міської ради прокоментували
цю подію: «Конкурс проходив
16 липня, було шість кандидатів,
четверо з них не склали письмовий іспит – не набрали необхідну
кількість балів. Двоє кандидатів
дійшли до співбесіди, але після
співбесіди конкурсна комісія не

Про це повідомляє управління транспорту і зв`язку Житомирської
міської ради. Як інформують в управлінні, у зв'язку із проведенням
капітального ремонту по вул. В. Бердичівській (від майдану Соборного
до Старого бульвару) з 19.07.19 р. до 01.08.19 р. рух тролейбусних маршрутів буде частково змінено. Як саме зміниться рух – дивіться у таблиці.
Номер
маршруту

№1-А
№1-Б
№2
№3
№4
№4-а
№5-а
№6
№7-а
№8
№9
№10
№12
№15-а

Руслан Мороз

обрала жодного кандидата».
За результатами письмового іспиту до співбесіди були допущені
Юлія Закаржевська та Наталія
Журбей. Рішення комісії – не рекомендувати жодну із кандидаток на
посаду, однак це окрема розмова,
і зараз йдеться зовсім не про це.
Ми хочемо звернути увагу на
те, чому інші кандидати не змогли
скласти навіть перший іспит. Всі
претенденти на вакантну посаду
мають документи про вищу освіту. Але мати документи про освіту
та мати власне освіту – різні речі.
Результати іспиту претендентів на
посаду очільника культури виявилися приголомшливими. Як нам
повідомили у відділі кадрів міськради, кандидати виявилися майже
неграмотними. Велика кількість помилок, дехто навіть зміг зробити
декілька помилок в одному слові.
Але ж вони мали теоретично відповідати за рівень культури у місті!
Тотальна безграмотність серед чиновників при наявності дипломів
про вищу освіту свідчить тільки
про корупцію у сфері освіти та повне фіаско з реформуванням освіти
взагалі. Люди купують дипломи,
а потім пред'являють їх при прийомі на роботу. Не маючи ні знань,

ні досвіду, вони потім керують на
відповідальних посадах. До чого
докерувалися, ми бачимо.
Коли не так давно студент житомирського коледжу отримав найвищий бал ЗНО з двох предметів, всі
ЗМІ писали про це як про сенсацію.
Тобто грамотна та досвідчена людина у наш час – це вже сенсація!
Також зовсім недавно через низькі бали претенденток у Житомирі
не обрали директора вечірньої школи. Результати конкурсу 17 липня
оприлюднили на сайті міськради.
Знову буде оголошено про новий
конкурс. Тільки задумайтесь, будь
ласка: директора не змогли обрати
через низький рівень знань!!! Після
цього всі співають дифірамби реформам освіти! І ці люди навчають
наших дітей!
Щоб остаточно закрити це питання, я зайшов днями до книжкового магазину і побачив чудову кольорову енциклопедію для дітей. Але
розгорнувши її, майже жахнувся:
дуже багато помилок. І знову – саме
ці книжки друкуються для наших
дітей. А потім ми дивуємося, чого
вони такі безграмотні. Додаємо фото
сторінки з енциклопедії ліворуч та
скрін зі справжньої енциклопедії. Як
говорять, помилки знайдіть самі…
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По одномандатному виборчому округу № 62
переміг представник пропрезидентської партії
ЦВК оприлюднила відомості про підрахунок голосів виборців на позачергових виборах до Верховної
Ради України.
По одномандатному виборчому округу
№ 62, де вже закінчено підрахунок, голоси
розподілилися таким чином:
• Ігор Герасименко – 47,72%;
• Наталія Леонченко – 8,12%;
• Ігор Гундич – 7,70%;
• Борислав Розенблат – 6,62%;
• Сидір Кізін – 6,34%;
• Богдан Купчинський – 4,16%;
• Любов Цимбалюк – 3,57%;
• Наталія Циганчук – 3,20%;
• Анатолій Пешко – 3,06%;

• Олег Грамотенко – 2,91%;
• Віктор Борщівський – 1,74%;
• Сергій Артьомов – 1,07%;
• Микола Череднік – 1,01%;
• Борис Ткаченко – 0,77%;
• Сергій Сапіцький – 0,56%;
• Володимир Недільський – 0,46%;
• Олександр Коцюбко – 0,45%;

Завершується прийом
заяв вступників у виші:
на що звернути увагу,
коли будуть рекомендації
на бюджет і що робити
для зарахування
22 липня завершився
прийом заяв вступників на
бакалавра та магістра медичного, фармацевтичного,
ветеринарного спрямування на базі 11 класів.
Можливість їх подачі була відкрита до
18 години. Більшість вступників подає заяви в електронній формі. Наразі електронних заяв зареєстровано майже 920 тисяч,
а також створено 166,5 тис. електронних
кабінетів.
Усім вступникам обов’язково необхідно
перевірити статус своїх заяв у персональному кабінеті. У конкурсному відборі братимуть участі тільки ті заяви, статус яких:
1. «Допущено до конкурсу» – для заяв,
що подані на бюджет, а в разі неотримання
рекомендації також на контракт;
2. «Допущено до конкурсу (навчання за
кошти фізичних і юридичних осіб)» – для
заяв виключно на контракт.
Якщо до кінця 23 липня певна заява
вступника не матиме такого статусу,
то йому треба терміново звернутися
до приймальної комісії вишу.
26 липня вступники дізнаються, чи отримали місце державного або регіонального
замовлення. Навпроти тієї заяви, за якою
буде рекомендація на бюджет, статус зміниться на «Рекомендовано до зарахування».
Для зарахування на місце бюджету

такі вступники повинні до 18-ї години
31 липня особисто принести оригінали
документів до вишу:
1. копію документа, що посвідчує особу;
2. оригінал документа про освіту та додаток до нього;
3. копію військово-облікового документа
(крім випадків, передбачених законодавством);
4. сертифікати ЗНО;
5. кольорові фото 3х4;
6. інші документи, що передбачені Правилами прийому конкретного закладу.
Зарахування триватиме до 12 години
1 серпня.
У тих вступників, що не отримають
жодної рекомендації на бюджет 26 липня,
статус навпроти всіх заяв залишиться «Допущено до конкурсу». Усі ці заяви автоматично беруть участь у конкурсі на контракт.
У разі отримання рекомендації на контракт навпроти таких заяв статус зміниться на:
«Рекомендовано до зарахування (навчання
за кошти фізичних і юридичних осіб)». Цей
статус може з’явитися навпроти кількох
заяв – вступник має можливість самостійно
визначити, яку саме пропозицію обрати.
Для вступу також треба буде подати пакет
документів до вишу, кінцеву дату прийому
визначає сам ЗВО, але загалом зарахування
на контракт може тривати до 30 вересня.
Нагадуємо, що на сайті МОН опубліковано оновлені рейтинги вступників, які
беруть участь у широкому конкурсі, станом
на 22 липня 2019 року.
МОН України

• Антон Георговський – 0,45%.
По багатомандатному виборчому округу
з великим відривом виходить вперед пропрезидентська політична партія «Слуга народу».
За неї (дані станом на 15:30 23 липня) віддали
голоси 43.13% виборців. Також, за попередніми
підрахунками, 5-відсотковий прохідний бар`єр
до Верховної Ради долають такі політичні силі:

• політична партія «Опозиційна платформа – "За життя"» – 13.06%;
• політична партія Всеукраїнське
об’єднання «Батьківщина» – 8.17%;
• політична партія «Європейська Солідарність» – 8.11%;
• політична партія «Голос» – 5.83%;
Крім того, на офіційному сайті ЦВК
є дані, як голосували виборці на Житомирщині загалом. П`ятірка лідерів дещо
відрізняється від загальноукраїнської і виглядає так: за політичну партію «Слуга
народу» віддали голоси 46,94% виборців;
політична партія Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина» – 10,01%; політична партія
«Опозиційна платформа – "За життя"» –
8,24%; політична партія «Радикальна партія
Олега Ляшка» – 7,70%; політична партія
«Європейська Солідарність» – 6,99%.

У Житомирі знову
«замінували» 2 виші
Інформація про замінування не підтвердилася.
«23 липня близько 10.30 до поліції надійшло повідомлення від адміністрації одного
з вищих навчальних закладів обласного
центру про отримання електронного листа
із сповіщенням про закладення у приміщенні вибухівки. За 15 хвилин аналогічне
повідомлення надійшло від керівництва ще
одного місцевого вишу», – інформує відділ
комунікації поліції Житомирської області.
За вказаними адресами виїхали слідчооперативні групи Головного управління
Нацполіції в області та Житомирського
відділу поліції, працівники вибухотехнічної
служби ГУНП, кінологи, патрульні та представники інших правоохоронних відомств
і екстрених служб.
Поліцейські, перевіряючи повідомлення про закладення вибухівки, провели
обстеження приміщень та прилеглих
територій у двох вищих навчальних закладах м. Житомира. Інформація про

небезпеку не підтвердилась.
Фахівці вибухотехнічної служби ГУНП
із залученням спеціальних технічних засобів та кінологи із службовими собаками
провели ретельне обстеження приміщень
та навколишніх територій.
Жодних вибухових пристроїв чи інших
предметів, які могли б становити загрозу
безпеці громадян, у результаті обстежень
не виявлено.
Тривають заходи зі встановлення осіб
авторів тривожних повідомлень.

НА БАЗІ 9 КЛАСІВ (термін навчання -3 роки)
• електрогазозварник, слюсар з ремонту колісних транспортних
засобів;
• електрогазозварник, водій автотранспортних засобів категорії "С";
• електрогазозварник, бляхар;
• монтажник санітарно-технічних систем і устаткування, електрогазозварник.

НА БАЗІ 11 КЛАСІВ (термін навчання -1,5 роки)

ЖИТОМИРСЬКИЙ
ПРОФЕСІЙНИЙ
ПОЛІТЕХНІЧНИЙ
ЛІЦЕЙ
www.zppl.org.ua

• електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування,
водій автотранспортних засобів категорії "С";
• електрогазозварник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів;
• електрогазозварник, водій автотранспортних засобів категорії "С".

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ З 1 ЧЕРВНЯ ДО 25 СЕРПНЯ
10003, м. Житомир, вул. Старовільська, 9-а,
тел. (0412) 42-62-57; 42-62-56
10025, м. Житомир, вул. Корольова, 132,
тел. (0412) 33-19-96; 33-10-37
e-mail: ztppl@ukr.net
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На межі конфлікту

Хроніки Житомирського ТТУ:
Руслан Мороз

Конфлікт між Житомирським міським
головою Сергієм
Сухомлиним, очільником КП «Житомиртранспорт»
Іваном Фурлетом
та начальником КП
«Житомирське трамвайно-тролейбусне
управління» Євгенієм Демчиком вийшов на новий рівень.
Почавшись як психологічна
драма, конфлікт переріс межу
тільки міськради і виконкому
й став вже трагікомедією з багатьма діючими особами. Тому
незважаючи на те, що наше
видання неодноразово розміщувало інформацію про різні
сторони діяльності КП «ЖТТУ»
та КП «Житомиртранспорт», настав час створити вже щось на
кшталт «Хронік Житомирського ТТУ» та, присвятивши цьому
питанню декілька матеріалів,
у подробицях нагадати читачеві
про суть конфлікту. Тому пропонуємо вашій увазі вже не першу
частину цієї цікавої історії.
Влас н е с у т ь конфл і к т у
роз’яснювати не має потреби – це боротьба за кошти КП
«Житомирське трамвайно-тролейбусне управління». А хто на
них претендує – це вже справжній детектив. Адже ледь не всі,
хто про це чує, сміються з того,
в який спосіб це робиться. Соціальні мережі – це улюблений
спосіб з’ясування стосунків між
будь-якими посадовцями. Глибоко плювати на етику та ділову
репутацію. Головне – першим
викласти пост з власною думкою та «пригвіздити» опонента
влучними образливими словами.
А хто і про що при цьому буде
думати, вкрай неважливо.
Ми розповідали в матеріалі
«Чи потрібне місту підприємство-прокладка «Житомиртранспорт»?!» про таємничу діяльність очільника КП
«Житомиртранспорт» Івана
Фурлета, про яку намагалися
дізнатися депутати під час сорок дев'ятої сесії Житомирської
міської ради від 20 червня 2019
року. Намагалися, але марно!
Депутати тоді не проголосували за прийняття звіту КП
«Житомиртранспорт» та наговорили багато чого про ділові
якості його керівника. У справу
втрутився міський голова Сер-

 На фото: Сергій Сухомлин і Євгеній Демчик
гій Сухомлин, і конфлікт взагалі
вийшов з-під контролю.
Так, не соромлячись у виразах, сторони почали бойові
дії спочатку в тому ж Фейсбуці,
а після, отримавши підкріплення у вигляді доручення міського
голови, вже власне на території
КП «ЖТТУ».
Перед цим Євгеній Демчик
розміщує у Фейсбуці пост наступного змісту:
«Су хом ли н, мер нашог о
міста, сьогодні здивував навіть
мене. Того, який вже давно нічому не дивується. Пост про
мене, про те, що я зірвав підписання грантового договору в 2
мільйони євро на будівництво
нових тролейбусних ліній. Звичайно, я знав, що заважаю зграї
пройдисвітів в особі Ткачука,
Фурлета і Пучича, але я не підозрював, що всі вони є лише
прикриттям і маріонетками для
Сергія Сухомлина. (…) Тепер про
сам кредит. Я не збираюся виправдовуватися перед тупими
ублюдками, які вже кілька днів
обливають лайном не тільки
мене, а й все підприємство.
Я хочу пояснити ситуацію тим,
кому небайдужа доля нашого
міста. Про підписання сьогодні
договору ТТУ повідомили за
півгодини до його підписання.
Я в цей час проходив медичне
обстеження, і перше, що я зробив – набрав мера Сухомлина.
Сказав йому про те, що замість
мене на підписання поїхав мій
заступник, який має право підпису, але якщо необхідна моя
присутність, то я готовий приїхати. Сухомлин відповів, що
проблем немає і що підписання
можна і перенести на тиждень.
Це було саме так! І тепер я вимагаю у Сухомлина не тільки
публічних вибачень у всіх його
брехливих звинуваченнях по
нібито завищеним цінам на покупку запчастин, палива і шин,
а й проходження поліграфа на
предмет того, хто у нас у місті
більше думає про наживу, а менше про людей, і хто саме зірвав

підписання договору. Я відкрито
звинувачую Сухомлина та його
холуїв, які накинулися на мене
і моє підприємство, в нахабній
і цинічній брехні! (…)».
Після цього емоційного
повідомлення близько 15-ї
години 17 липня 2019 року
керівник контрольно-аналітичного відділу міськради
Костянтин Дорохов з’явився
н а т е ри т орі ї т ра м в а й но тролейбусного управління,
однак замість оформлених
належним чином документів
надав копію розпорядження
міського голови без його особистого підпису.
У протокольному ві д ді лі
міськради повідомили, що саме
таким чином ведеться діловодство у Житомирській міській
раді. Тобто дія різних постанов
та інструкцій, затверджених
Кабінетом Міністрів відносно
правил документообігу та визначення того, що насправді
є док ументом, на території
Житомирської міської ради не
розповсюджується. Тому керівництво ТТУ, вважаючи таку
перевірку безп і дс тавною,
звертаючи увагу на те, що
у копії розпорядження мера
немає його п і д п ис у, том у
воно недійсне, ви к л и ка ло
поліцію. Найцікавіше, що
наряд поліції, прибувши на
місце події, підтвердив, що
підпис повинен бути, якщо
документ справжній.
Законність перевірки взявся тоді роз'яснювати директор
юри д и ч ног о депар тамен т у
Житомирської міської ради Євгеній Черниш. На його думку,
саме таким чином завіряються
копії розпорядження. До речі,
одночасно з появою Євгенія Черниша на території КП «ЖТТУ»
з'явилася знімальна група одного
з одіозних сайтів, який регулярно отримує від Житомирської
міської ради гроші на висвітлення її діяльності.
Ситуацію прокоментував заступник начальника контроль-

но-аналітичного відділу Житомирської міської ради Костянтин
Дорохов: «Керівництво почало
шукати приводи, щоб не допустити нас. Вони почали вимагати
якісь доручення, якісь довіреності, що на копії немає підпису. Заступником підприємства було
викликано поліцію, що ми невідомо хто, невідомо навіщо прийшли
на підприємство. На сьогодні на
підставі того аналізу, який зробив
я, на підприємстві діє два договори на закупівлю пального. Показується договір, що ми купуємо
пальне по 24, але договір – це намір, і, по-друге, потрібно бачити
платіжні документи. Саме після
запиту мною цих документів почались провокації».
Одночасно з поліцією на підприємстві з’явилася знімальна
група, але інформація, яка потім була подана на сайті, кардинально відрізнялася від того,
що відбувалося на підприємстві.
Зрозуміло, що замовлення на
компрометацію керівництва
ТТУ дана знімальна група виконала на відмінно. При цьому
було використано не зовсім вірну юридичну термінологію,

яка могла бути надана тільки
прац івниками кон т рольно аналітичного відділу. До того ж
такі собі «журналісти» не стали
знімати повністю всі документи
та не показали те, як Євгеній
Черниш намагався порвати
на шматки документ, який на
момент написання цієї статі й досі відсутній на сайті
міськради.
Тоді начальник КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне
управління» Євгеній Демчик надав наступний коментар: «У понеділок міський голова звинуватив
підприємство в тому, що ми закупаємо дизель по 28 гривень та шини
по 8 тисяч. Вчора ми надали йому
накладні, тендерну документацію,
що це не відповідає дійсності. Є ціна
25,08, згідно з тендерною пропозицією, і два місяці підприємство закуповує за найнижчою ціною у Житомирі дизель. На сьогоднішній
день ми не маємо висновку, акту,
а маємо контрольно-аналітичний
відділ, який безпідставно блокує
роботу копіями документів перевірки за пів року».
Після скандалу начальник
Євг ен і й Дем чик д а в дозві л
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закони, дані нам мером

працівникам контрольно-аналітичного відділу на перевірку.
Але пристрасті продовжували
розгортатися.
Коли директор юридичного департаменту Житомирської міської ради Євгеній
Черниш зрозумів, що документи все ж оформлені з порушенням діючого законодавства, то він намагався навіть
перед відеокамерою порвати
їх на шматки. Прийшлося відбирати в нього папірці майже
силою. А заступник начальника контрольно-аналітичного
відділу Житомирської міської ради Костянтин Дорохов
заявив також на камеру, що
в нього купа довідок про те,
що йому не можна хвилюватися та йому протипоказано
навантаження.
Наступного дня журналісту
«20 хвилин» довелося відвідати
міськраду та отримати коментар
від керівництва відділу кадрів
міськради про те, що вони не вимагають медичних довідок про
стан здоров’я працівників. Такі
сертифікати після змін у законодавстві надають тільки заступники міського голови. Тобто питання про те, чи може кандидат
за станом здоров’я виконувати
свої функціональні обов’язки,
вже нікого не хвилюють.
Але повернімося на місце
майже бойових дій між міським
головою та начальником ТТУ
і нагадаємо про те, що відбувалося до цього конфлікту раніше.
12.07.2019 р. була проведена
спільна зустріч КП «Житомир-

транспорт» та управління транспорту з представниками КП
«ЖТТУ», де практично вийшли
на фінішну пряму щодо підписання договору обслуговування
валідаторів і їх підключення до
системи АСОП (автоматична
система оплати проїзду – авт.).
Але голові наглядової ради,
за сумісництвом депутату міськради Владиславу Пучичу, захотілося скликати наглядову
раду, яка відбулася 15.07.2019 р.
І ось об 11-ої годині 15.07.2019 р.
у прес-центрі міськради почався
дивний захід.
Обидві пропозиції директора
ЖТТУ Євгенія Демчика не були
внесені у порядок денний, бо
з якого переляку депутатам розглядати проблеми ТТУ, ну тобто
членам наглядової ради, в яку
входять лише депутати. Тільки
Любов Цимбалюк підмітила той
факт та зауважила, що вже питання по складу таких рад порушувалося неодноразово, але яка
різниця, адже, напевно, є привід
для таких зборів, чи не так?
Почалося все із розповіді заступника мера Дмитра Ткачука,
але нічого нового присутні не
почули.
Тоді Владислав Пучич, порушуючи порядок денний, почав
роздавати присутнім членам
ради якісь таблички та почав
стверджувати, що ЖТТУ в особі Євгенія Демчика «закуповує
дизельне паливо по 28 грн за 1
літр, коли інші КП по 23–24 грн
за літр». Власне це твердження
і було підґрунтям для перевірки
на підприємстві.

Не звертаючи уваги на слова Демчика про те, що ТТУ
купує паливо за 25,08 грн за 1
літр, підключився мер Сергій
Сухомлин, якому хтось надав
таку інформацію: ТТУ купило
6 коліс по 8 000 грн за китайське
колесо і паливо купується по
28 грн за літр.
Після викладеного міськ и й голова зобов'я зав д иректора ТТУ надати пояснювальну записку за цими
фактами до 12:00 16.07.2019, не
давши висловитися Євгенію
Демчику з цього приводу,
і пішов із засідання ради.
І звичайно ж, через пару годин після цього деякі ЗМІ видають матеріал, який ґрунтується тільки на фантазіях
Владислава Пучича.
Далі розповідає співробітник
КП «Житомирське трамвайнотролейбусне управління» Максим Мелешко: «І ось момент істини: 12– 00 я з Демчиком Є. А.
у к а б ін е ті Се рг і я Ів ан о в ич а ,
даємо пояснювальну записку та
документи до неї, в яких вказані
реальна вартість дизеля і 6 коліс.
По обличчю Сергія Івановича було
помітно, що його знову втягнули в блудняк, на що він покликав
Дорохова Костянтина і доручив
йому проаналізувати дані щодо
закупівлі 6 коліс і фактичної вартості поставки палива. Надавши
необхідні документи Костянтину і навіть більше, ми отримали
відповідь, що через кілька годин
будуть результати такого аналізу. Але хтось поламав Костянтина, через 4 години ми приїхали

з Демчиком до нього у кабінет,
і якийсь чиновник почав розповідати нам інформацію, що не може
поки здійснити аналіз закупівель,
так як ми неналежним чином заповнили йому документи. Ну ок!
Демчик почав заповняти документи, і тут Костянтин видав:
«Я під Вашу дудку танцювати не
буду, та й взагалі я мера сьогодні
не бачив. Так що ж це за маячня
така твориться в цій міськраді?».
Нічого, ми – хлопці негорді,
йдемо знову до мера і знову піднімаємо це питання, на що мер
і каже: «Костянтин повинен надати йому аналіз, а ми не дали
йому пояснення, з огляду на це
провести аналіз Костянтину не
представл яється можливим».
Але, на жаль, така відмова Костянтина не працює, так як ми
все надали, включаючи укладені
договори. І тут Демчик запитує:
«Сергій Іванович, а що ж мені робити, Ви облили мене дерь … м по
фейковій інформації, ЗМІ гудуть,
що далі? Звільніть мене, якщо
я так заважаю, але не поливайте
дерь … ом ТТУ, колектив цього не
заслуговує». На що і отримує відповідь від мера: Нема тебе за що
звільняти, інформацію потрібно перевірити. Будемо чекати
перевірки аналітичного відділу
міськради!»
Повертаємось знову до подій 17 липня 2019 року. Тоді до
ЖТТУ приїхало одразу троє
представників аналітичного відділу міськради на чолі з Костянтином Дороховим.
Дорохов надав керівництву
ЖТТУ документи, на підставі
яких він мав право провести таку
перевірку. Власне, побачивши
такі документи, і було викликано
поліцію.
До к у м е н т 1- й – р о з п о рядження міського голови
Сергія Сухомлина № 722 від
16.07.2019 року, але чомусь без
підпису, а замість підпису печатка оргвідділу.
Документ 2-й – доручення
про те, що Костянтин Дорохов дає сам собі доручення на
здійснення перевірки діяльності ЖТТУ та знову замість
підпису керуючої справами
місьвиконкому Ольги Пашко
стоїть така ж печатка.
Документ 3-й – наказ № 21,
який зроблений К. Дороховим, відправити на перевірку Дорохова К., при цьому
підписаний і затверджений
ним же.
Далі знову коментар Максима Мелешка: «Коли я вже
запитав: "Ви серйозно?", Костя
вирвав з рук документи, намагався їх порвати, благо, тільки
пом'яв, бо були вони у файлі,
я відразу дістав телефон і сказав,
що буду знімати. (…) Стрьомні

документи, стрьомна поведінка
змусили мене викликати поліцію. Трійця змушена була чекати приїзду поліції, при цьому
люто обривали телефон, після
приїзду патрульних ми піднялися в кабінет головного інженера,
де Костя показував вищезгадані
документи поліції, патрульних
дов оди Кості не пе рекона ли.
Після приїзду знімальної групи
одного з сайтів почалися веселощі: Костя почав виконувати,
що у нього довідка є, нервувати
йому не можна, а я його виводжу
і провокую».
Як підсумок подій, 22.07.2019
року з’явився документ наступного змісту за підписом Максима Мелешка на ім’я Житомирського міського голови Сергія
Сухомлина:
«17.07.2019 р. директор юридичного департаменту Житомирської міської ради публічно,
в присутності журналістів, сказав, що в Житомирській міській
раді документи завіряються печаткою організаційного відділу,
при цьому документ, завірений
таким шляхом, є законним на
підставі інструкції з діловодства
Житомирської міської ради.
Також Черниш Є. М. вказує,
що контрольно-аналітичний
відділ Житомирської міської
ради є представником засновника і має право перевірки КП
у відповідності до ст. 17 ЗУ «Про
органи місцевого самоврядування в Україні», але відповідно
до абз. 1 ст. 17 відносини органів місцевого самоврядування
з підприємствами, установами
та організаціями, що перебувають у комунальній власності
відповідних територіальних
громад, будуються на засадах їх
підпорядкованості, підзвітності
та підконтрольності органам
місцевого самоврядування. При
цьому у статуті КП «ЖТТУ»
вказано, кому підконтрольне та
підзвітне підприємство, і в цьому переліку відсутній контрольно-аналітичний відділ ЖМР,
що не дає можливості надавати
документи працівникам такого
відділу без документів, на підставі яких останні мають право
здійснювати таку перевірку.
У зв’язку з вищевик ладеним, прошу Вас притягнути до
дисциплінарної відповідальності директора юридичного
департаменту Житомирської
міської ради Черниша Є. М. за
неналежне знання інструкцій
та положень, якими керується
Житомирська міська рада».
Нагадуємо, що це тільки
частина хронік Житомирського ТТУ. Згодом ми обов’язково
оприлюднимо подальший хід
та розвиток подій.
Чекайте, далі буде ще цікавіше…
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На Житомирщині у день виборів
спостерігачі ОПОРИ зафіксували понад
200 інцидентів порушення законодавства
Руслан Мороз

Представники
ОПОРИ та очільник
поліції Житомирщини провели спільну
пресконференцію.
У день виборів народних депутатів України, 21 липня, спостерігачі ОПОРИ в Житомирській
області фіксували інциденти
з ознаками порушення виборчого
законодавства: нестача скриньок
для голосування, процедурні порушення членами дільничних
виборчих комісій, фізичне перешкоджання роботі спостерігача та
підробка виборчої документації.
Всього було зафіксовано понад 200
повідомлень про такі інциденти.
Також спостерігачі вели паралельний підрахунок голосів у межах
всеукраїнської статистичної вибірки.
Про це 22 липня розповіли
представники ОПОРИ під час пресконференції: «День голосування
на Житомирщині: результати паралельного підрахунку голосів та
зафіксовані інциденти».
«У всіх 6-ти округах працювали понад 80 короткотермінових спостерігачів ОПОРИ, які
проводили фактичне спостереження за проведенням ранкового та вечірнього засідань,
процесу голосування та паралельний підрахунок голосів.
Загалом було зафіксовано понад 200 інцидентів, які можна
розцінювати як порушення
законодавства», – розповів координатор Громадянської мережі ОПОРА у Житомирській
області Тарас Чмут.
За словами Тараса Чмута, день
голосування в області пройшов
з порушеннями.
«Спостерігачам ОПОРИ неодноразово члени ДВК перешкоджали у роботі, забороняючи
вести фото- та відеозйомку у приміщенні дільниць. У Житомирі
голова ДВК, застосувавши фізичну силу, забороняв спостерігачці
ОПОРИ знімати. Ми подали відповідну заяву до поліції. У Коростишеві спостерігачу ОПОРИ
забороняли фотографувати на
дільниці і хотіли вигнати з приміщення. У Бердичеві члени ДВК
до завершення голосування вже
підписали порожній протокол,
також члени ДВК забороняли
спостерігачу ОПОРИ фіксувати
процес підрахунку голосів на відео. Протягом дня голосування

наші спостерігачі у всіх округах
на дільницях масово фіксували
нестачу скриньок та кабінок для
голосування. Не обійшлося і без
голосування без паспортів та
процедурних порушень: 5 ДВК
не вели протокол ранкового засідання. Також члени дільничних
комісій виправляли дані протоколу у приміщенні ОВК», – зазначив
Тарас Чмут.
Під час пресконференції також
виступив начальник Головного
управління Національної поліції
в Житомирській області В’ячеслав
Печененко. Він зазначив, що поліція
ретельно слідкує за дотриманням
громадського порядку під час виборчого процесу. Але було зареєстровано
поліцією 52 повідомлення саме про
порушення виборчого законодавства.
Так, за словами очільника
Нацполіції, було отримано повідомлення про можливі заворушення у 64 виборчому окрузі (м.
Коростень). В’ячеслав Печененко
зазначив, що це превентивні дії,
але у м. Коростишеві Житомирської області (ОВО № 66) біля однієї з дільниць правоохоронці затримали 3 молодиків, в автомобілі
яких був пістолет, битка та ніж.
Також очільник Нацполіції підтвердив, що Нацполіція
направила на Житомирщину
гелікоптер зі спецпідрозділом
ТОР для забезпечення правопорядку під час підрахунку
голосів на виборчому округу № 64. Пізніше стало відомо,
що 22 липня 2019 року з Києва
в Житомирську область прибув
спецзагін поліцейських тактикооперативного реагування (ТОР)
патрульної поліції. Рішення направити у Коростень вертольотом
Мі‑8 сили поліції було прийняте
після аналізу оперативної обстановки та інформації про можливі
провокації під час транспортування виборчої документації
з дільничних виборчих комісій
до ОВК № 64.
Поліцейських спецпризначенців направили на Житомирщину
для підсилення місцевої поліції та
допомоги у забезпеченні публічного порядку та безпеки, а також
реагування на будь-які зміни
в оперативній обстановці.
Спецзагін був відправлений на
Житомирщину після отримання
повідомлення, що велика група
молодиків спортивної статури
збирається вчинити якісь дії після того, як згідно з даними ЦВК,
нардеп 8-го скликання Сергій
Пашинський почав програвати
на 64-му окрузі. За результатом
опрацювання 61,20% протоколів
перемагає В’ячеслав Сігачов від
«Слуги народу». За нього віддали

голоси 28,74% виборців. Пашинського підтримали лише 17,62%.
Взагалі, за ствердженням ОПОРИ, члени виборчих комісії не розуміли, як їм діяти та що робити.
Були масово зафіксовані випадки
прямого порушення виборчого
законодавства, але при цьому самі
члени ДВК вважали, що діють за
законом.
Наприклад, у Житомирському ОВО № 62 на дільниці
№ 181432 голова дільничної виборчої комісії Василь Стужук
в грубій словесній формі забороняв спостерігачці ОПОРИ знімати відео, а потім штовхнув її.

«Я знімала відео, як члени ДВК
пакують виборчу документацію.
Голова сидів в стороні, почав на
мене кричати, що я маю в нього
питати дозволу на зйомку, потім
підійшов і схопив мене за плечі
і штовхнув», – розповіла спостерігачка ОПОРИ.
Голова ДВК сказав спостерігачці: «Ви не розумієте, да? Ви мене
не розумієте? Ви мене запитали,
що ви знімаєте? Слухай сюди, ти
такий криміналіст, як я балєрина. Переставайте знімати. Ви – не
журналіст. Ви повинні запитати
у мене дозволу».
Як повідомляла ОПОРА, у Коростишеві спостерігачу ОПОРИ
забороняли фотографувати на
дільниці і хотіли вигнати з приміщення. У Бердичеві члени ДВК
до завершення голосування
вже підписали порожній протокол, також члени ДВК забороняли спостерігачу ОПОРИ
фіксувати процес підрахунку
голосів на відео. У Коростені
на дільницях затримали 4
жу рна ліст ів, у полі ц ії кажуть: ймовірно, посвідчення
підроблені. У Житомирській
області на дільницях виборці
голосують без паспортів, 5 ДВК
не вели протокол ранкового засідання, на дільниці № 180448
(ОВО № 66) виборці поруши-

ли таємницю голосування.
На дільницях у всіх округах
спостерігачі ОПОРИ фіксують
нестачу скриньок та кабінок
для голосування.
У Житомирській області на
дільницях спостерігачі ОПОРИ
фіксують видачу виборцям членами дільничних виборчих комісії бюлетенів без пред'явлення
паспортів.
Найбільше таких випадків
в одномандатному виборчому
окрузі № 65 (м. Новоград-Волинський).
ДВК № 180279 с. Середи зафіксовано 3 випадки видачі
бюлетенів без паспортів. ДВК
№ 180682 с. Дублинки Новоград-Волинського району – 1
випадок. ДВК № 181112 м. Баранівки – 3 випадки. Після зауважень спостерігачів ОПОРИ
члени комісії почали відправляти виборців додому за документами.
У ОВО № 62 (м. Житомир)
на дільниці № 181432 виборцям
члени комісії відмовлялися видавати бюлетені по ID-картці
без довідки про прописку. Виборчиня поверталась додому
за довідкою.
На ДВК № 181339, за словами
спостерігача ОПОРИ, виборчиня прийшла з довідкою про

те, що паспорт в паспортному
столі. Але їй відмовились видавати бюлетень.
ОВО № 64 (м. Коростень) на
дільницях № 180770 та № 180390
були спроби видачі бюлетенів
без паспортів, спостерігачі
ОПОРИ попередили голову,
і люди пішли за паспортами.
Начальник Головного управління Національної поліції у Житомирській області В’ячеслав
Печененко зазначив, що за порушення статті 158 Кримінального
кодексу України передбачена
відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від семи
до десяти років з позбавленням
права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю на
строк від двох до трьох років.
Довідково: спостереження
ОПОРИ спрямоване на незаангажовану оцінку процесу підготовки та проведення виборів,
сприяння чесним та вільним виборам, попередження порушень.
Громадянська мережа ОПОРА
проводить масштабну кампанію
спостереження за позачерговими
виборами до Верховної Ради. З моменту офіційного старту виборчої
кампанії до спостереження залучено 253 спостерігачі по всій країні.
А у день голосування 21 липня
2019 року до них долучилися ще
понад 500 спостерігачів. Вони
також здійснювали паралельний підрахунок голосів з метою
отримання результатів виборів,
набагато швидших за офіційні та
точніших за екзит-поли. Крім того,
ОПОРА моніторить використання
бюджетних ресурсів у цілях непрямої агітації, навчає правоохоронні органи щодо особливостей
виборчого процесу, запустила мережу громадських омбудсменів із
захисту виборчих прав громадян,
оцінює виконання Україною рекомендацій міжнародних місій щодо
виборчої реформи та займається
просвітою виборців.
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120 років житомирському трамваю!
лій, до Бердичівської лінії було
добудовано відгалуження до
електростанції по вул. Жуйка.
Такому чином, з 1941 року Товарно-вантажним провулком,
вулицями Київською, Великою
Бердичівською і Жуйка курсував вантажний трамвай.
Використовувалися переобладнані пасажирські вагони.
Такий маршрут проектували
ще у 1934 році (навіть були
куплені рейки), тому після
в і й н и йог о е кс п лу ат а ц і я
тривала. Вантажні перевезення трамваєм припинили
лише у 1953 році, коли до
е лек т рос та н ц і ї прок ла ли
залізничну гілку.
У 1944 році було відновлено рух Московською лінією,
а Вільська запрацювала лише

Руслан Мороз

У цьому році житомирському трамваю виповнюється
120 років.
Начальник КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне
управління» Євгеній Демчик
у соціальних мережах розмістив повідомлення наступного
змісту: «Дуже скоро Житомир
святкуватиме річницю появи
міського трамваю. Мер Сергій Сухомлин створив робочу
групу, яка веде підготовку до
свята. Чекаємо гостей з усієї
України, дуже хвилюємос я
і готуємо житомирянам сюрпризи. Житомирському трамваю бути!»
Наше видання хоче нагадати, яким був наш житомирський трамвай. Що змінилося
та як починався шлях першого
міського електричного транспорту.
У 1895 році міська влада
Житомира уклала концесійний договір із підприємцем
Лихачовим про будівництво
кінного вантажного трамвая від залізничного вокзалу до Богунської лісопилки.
У лютому 1886 року договір
перейшов до підприємця
Лазаря Полякова, який, довівши безперспективність
кінної тяги, домігся її заміни
у договорі на електричну.
У травні 1897 був відкритий
житомирськ ий ван таж ний
трамвай. Лінія проходила по
території нинішньої в'язниці,
вулицями Сінною, Північною
і Великою Вільською, далі –
Старопоштовим шляхом через
річку Кам'янку до Богунської
лісопилки. Ширина колії становила 1000 мм. Із Богунської
лісопилки до вокзалу перевозили ліс, а в зворотному напрямку, до млина, – зерно. Згодом
планувалося впровадити пасажирський рух, однак цього не
сталося. Про подальшу долю
житомирського вантажного
трамвая нічого не відомо.

Ж и т о м и р с ь к и й п ас а ж и р с ьк и й т ра м в а й було
в і д к ри т о 2 2 се рп н я 18 9 9
року ком па н іє ю м іс ьк и х
і приміських трамвайних
шляхів Росії. Діяли чотири
лінії: К иївська (маршру т
№ 1), Чуднівська (маршрут
№ 2), Бердичівська (маршрут № 3) та Вільська (маршрут № 4). Усі вони були одноколійними.
У 1901 році Бердичівську
лі н ію продовжено до притулку Дуриліних. У 1909 році
ві дкрито Московську лінію
(маршрут № 5). Вона поєднала
Київську лінію з Житнім ринком. У 1914-му році Московську
лінію продовжено до Сінного
ринка, а Київська дещо продовжена від вокзалу до перетину вулиць Вокзальної, Бориса
Тена та Вітрука. Напередодні
Першої світової війни планувалося відкрити ще п'ять трамвайних маршрутів.
У 1918–1920 роках система
не працювала. У 1921 році
від кінцевої зупинки
п'ятого маршруту на Московській вулиці був побудов а н и й т у п и к д л я л і н і ї
вантажного трамвая (у північну сторону). У 1935 році
Вільську лінію продовжено
до Богунського мосту.
У результаті військових дій
у 1941 році припинено рух по

ЦІКАВІ ФАКТИ:
●●У перші роки існування трамвая візники
боролися з новим конкурентом. Вони навіть підкладали на рейки великі дерев'яні дошки.
●●Напередодні Першої світової війни інженер
Тимченко, автор проекту Київського бензотрамваю, планував прокласти трамвайну лінію між
Києвом і Житомиром. Війна зупинила ці плани
на стадії проектування.
●●Якщо хто пам'ятає, то по вулиці 1-го Травня
(зараз Святослава Ріхтера) трамвай рухався
унікальним чином – лінія була всього одна, і навпроти 21-ої школи і десь за кінотеатром «Першотравневим» були два «роз'їзди». Трамвай,
якщо не бачить далі іншого трамвая, – починає
рух. А інший, коли виїхав на роз'їзд, – чекає.
Отож досить довго доводилося чекати, поки
роз'їдуться трамваї. По цій лінії ходили дерев'яні
вагончики з дверима-гармошкою і шкіряними петлями для «тримання». Ну а вже потім
з'явилися німецькі, зі світло-синіми сидіннями.

Московській і Вільській лініях.
Для перевезення вугілля з вокзалу до електростанції окупанти використовували трамвай.
Так, до Київської лінії було
добудовано відгалуження Товарно-вантажним провулком
і вулицею Іподромною безпосередньо до залізничних ко-

у 1948-му. Але маршрут функціонував як дві окремих ділянки: від центру до кладовища
і від Червоного провулка до
панчішної фабрики. Перша
ділянка входила в трамвайну
систему, а друга була відірваною – там використовувалися
старі вагони перших випусків.
Відстань між двома ділянками
пасажири долали пішки. Заново Вільську лінію з'єднали
у 1950 році.
У 1955 році почалася підготовка до впровадження у Житомирі тролейбусного руху.
Щоб уникнути дублювань
тролейбусн и х маршру тів
трамвайними, у 1955 році
рей к и з К и ївс ької вул и ц і
перенесено на паралельну
вулицю Котовського – зараз
вул. Михайла Грушевського
(Київська лінія); у 1956-му –
кінцеві зупинки перенесені

з Соборної площі на сусідню площу Перемоги; у 1958м у – рей к и з вул. Вел и кої
Бердичівської перенесено
на паралельні вулиці 1 Травня, зараз вулиця Святослава Ріхтера, і Льва Толстого
(Бердичівська лінія).
Для запобіганн я дублюван ню маршру т ів у зв'язк у
з прокладанням тролейбусн и х марш ру т і в ра д іус а ми
т ра м в а й н и х , п ри п и н я ю т ь
свою роботу Київська (1965),
Чуднівска (точна дата закриття
невідома) і Вільська (1964) лінії.
У 1974 році закрита і Бердичівська лінія – після перенесення
з вул. Великої Бердичівської
маршру т втратив популярність, бо практично став експресом «Центр – Смолянка»
через те, що пролягав через
малоповерхову забудову. Таким
чином, з 1974 року діє єдиний
трамвайний маршрут, який
з цього часу втрачає номер.
Однак на тлі закриття інших у скрутні для житомирського трамвая часи цей маршрут продовжував розвиватися.
Так, у 1961 році побудована
лінія вулицями Бориса Тена
та Східної, з кінцевою зупинкою неподалік Ботанічного саду. Лінія спочатку
була одноколійною, згодом,
після реконструкції, стала
двокол і й ною. У 1963 роц і
лінія добудована до льонокомбінату.
У 19 7 7 р о ц і т р а м в а й н е
депо перенесено з вул. Малої
Бердичівської у нове трамвайно-тролейбусне депо № 2.
На місці старого депо між будівлями наукової бібліотеки
ім. О. Ольжича та кінотеатром
«Жовтень» досі стоїть будівля
тягової підстанції, яка була
побудована ще до початк у
трамвайного руху у Житомирі.
У різні роки висувалися
проекти розширення трамвайної системи: і відновлення
руху до вокзалу, і будівництво
ліній по вул. Ватутіна (зараз
проспект Незалежності), Щорса (зараз вул. Покровська),
Мануїльського (зараз вул. Івана Мазепи), на Мальованку
та інші, але поки вони залишаються проектами. Однак
на я вн іс т ь знач ног о парк у
трамвайних вагонів, що перевищує потреби існуючого
маршруту, дає можливості
для розширення.
При написанні статті
використані матеріали
житомирських краєзнавців-істориків Г. Мокрицького, П. Галаневича, а також
видання «Електротранспорт України: Енциклопедичний путівник» (Сергій
Тархов, Кость Козлов,
Ааре Оландер).
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Точка зору

Нам знову є над чим подумати!
Микола Корзун

Отже, вибори – позаду! Позачергові парламентські вибори,
які часто називалися
«третім туром» виборів Президента України, відійшли у минуле. Ще за кілька днів
стануть відомими
остаточні результати
виборчого марафону,
який реально розпочався якраз посередині червня 2019-го
року.
Всього місяць знадобився партіям і кандидатам, аби «розкрутити» Україну до стану справжнього
психозу, який сьогодні потроху
стихає. Ще ніколи в Україні не
було такого завзятого змагання
між політиками та кандидатами,
як влітку 2019-го року. Водночас
важко згадати, коли українське
суспільство опинялося у ситуації
абсолютної розгубленості, тотального песимізму і навіть відчаю.
А тому ще важче було передбачити варіанти вибору симпатій
між політиками, партіями і кандидатами.

Перші підсумки: «
Слуга» за рейтингом
не схуд, а парламент
вперше вдалося оновити
Після другого туру виборів
Президента України, коли на
чолі держави став Володимир
Зеленський, країна прожила рівно три місяці і… докорінно поміняла парламент. Сьогодні лунає
багато висловлювань та оцінок із
характеристиками діяльності новообраного Президента України
Володимира Зеленського. Однак
тільки 21 липня 2019 року стало
зрозуміло, що новий Президент –
не простак і поки що нічим не поступається жодному із своїх попередників. Більше того, за деякими
ознаками своєї першочергової
діяльності він виглядає як рішучий прагматик. Адже усім було
зрозуміло, що попередній склад
Верховної Ради України із парубіями, геращенками та пашинськими
вже не здатен був працювати навіть на «двійку». Тому його варто
було негайно змінювати. І Володимир Зеленський зважився на цей
крок. І оновив парламент на три
чверті. Це вперше за майже 30 років Верховна Рада оновилась таким
докорінним чином. Добре це чи
погано? Сказати однозначно – важко, але правильно стверджувати,
що такий результат був прогнозо-

ваним і цілком природним. Адже
логіка березнево-квітневого вибору Володимира Зеленського була
точно такою: ніхто особливо не
бажав мати в Україні Президента
із артистів-коміків, але залишати на головній посаді у державі
Петра Порошенка ще більше не
хотілося. За такою (або ж – майже
за такою) логікою проходили вибори і до парламенту. Щоправда,
технологію команди Зеленського
запозичило ще декілька політичних «бригад», які запропонували
себе у якості нових і надсучасних.
Одній команді із назвою «Голос»
навіть вдалося осідлати модну
нині риторику за тотальне оновлення української політики. Інша
«команда», яка також виринула
із надр українського суспільства
лише навесні 2019-го року, хоча й
високо підстрибнула у бажанні
«на шару» захопити симпатії українського виборця, але остаточно
вхопити пташку удачі «шаріям»
так і не вдалося. Проте приклад
партії А. Шарія змушує замислитися багатьох українських політиків. І не лише тих, хто намагався,
але не пройшов до Верховної
Ради України, але й тих, хто туди
прорвався, якщо не на перші, то
хоча б на другі ролі. Це меншою
мірою стосується партії «Слуга
народу» як найголовнішої партії
влади в Україні. Рівень підтримки «Слуги народу» 21 липня 2019
року залишився майже на тому ж
рівні, що й рівень підтримки Володимира Зеленського у першому
турі виборів Президента України.
Всі інші партії (і особливо ті, хто
входив до складу попереднього
парламенту) лише втрачали довіру
українського виборця. Саме тому
у новому складі Верховної Ради

залишиться невелика група соратників попереднього Президента
України Петра Порошенка. Так
само невеликою фракцією у новому складі парламенту зможе
працювати і Юля Тимошенко.
Трохи покращили свої позиції
колишні «регіонали», які назвали
себе опозиційною платформою
«За життя», але претендувати на
статус законодавця української політичної моди вони однозначно
не зможуть.

А що там у таборі
аутсайдерів?
До табору невдах парламентських виборів потрапило півдесятка добре відомих в Україні
партій. Якщо невдачу, а ще точніше – провал Радикальної партії
Олега Ляшка могли прогнозувати навіть політологи-початківці,
то падіння «Сили і честі» Ігоря
Смешка заслуговує на більшу
увагу. Якраз на прикладі невдачі
партії Ігоря Смешка «Сила і честь»
можна продемонструвати потенціал українського олігархату,
який пропускає до парламенту
лише «своїх», лише перевірених
і здатних виконувати заздалегідь
визначені ролі. Як казав персонаж
відомого фільму, «чужие здесь не
ходят!». У середовищі виборців
України знову не став «своїм»
Анатолій Гриценко. Друга поразка
Анатолія Степановича (тепер вже
як лідера «Громадянської позиції»)
упродовж трьох місяців знову підтвердила сумний для нього статус
«непрохідного». До числа непрохідних партій змушена звикати й
«Свобода», яка, не потрапивши до
парламенту у 2014-му році, тим не
менше, по-панібратськи загравала

із режимом Президента Порошенка. Тепер от Порошенка із президентського кабінету випровадили,
а «Свобода» знову змушена буде
чекати чергового спалаху «національного відродження». Хтозна,
чи зможе коли-небуть підрости до
статусу парламентської Аграрна
партія України. У 2015–2018 роках
аграрії довго «запрягали» і готувалися до парламентського походу,
але у вирішальний час загубили
свого лідера і на вибори пішли під
знаменами «співаючого ректора»
Михайла Поплавського. Але і це
не допомогло.
Загалом політичних аутсайдерів за підсумками парламентських
виборів липня 2019-го року можна
умовно поділити на два табори.
Ті партії, які змогли набрати 2%
і більше голосів виборців, матимуть можливість фінансувати діяльність своїх партійних структур
за рахунок державного бюджету.
Хто не зміг «дотягтися» до 2-відсоткового «рубежу», змушений розраховувати лише на власні сили.

Місцеві вибори:
як знову не спізнитися?
Вже у ході парламентської
кампанії неодноразово лунала
інформація, що услід за виборами до Верховної Ради України
восени в Україні відбудуться вибори і до місцевих рад. Логіка
необхідності проведення виборів до місцевих рад пояснюється
просто – оновлена президентська
вертикаль і радикально оновлений склад Верховної Ради України
вимагатиме такого ж оновлення
влади і на місцях. Вибори до
парламенту 21 липня 2019-го
року продемонстрували цікаву

закономірність: кожен кандидат,
який реєструвався як член президентської партії «Слуга народу»,
отримував найкращі і найбільші
шанси на перемогу. Але у жовтні
чи у листопаді 2019-го року, якщо
новообрана Верховна Рада разом
із Президентом В. О. Зеленським
вирішать призначити дочасні місцеві вибори, гарантії для представників партії «Слуга народу»
зберігатимуться лише за декількох
причин. Перше. Якщо Президент
України В. Зеленський розпочне
рішучий наступ на хабарників
і корупцію. Друге. Якщо у вересні-жовтні 2019-го року населення
України отримає звістку про давно
очікуване зменшення ціни на природний газ. І третє. Якщо команда
Володимира Зеленського на місцях розпочне наводити реальний
порядок: протидіяти вирізуванню
лісів, вирішувати важливі екологічні проблеми, боротися із рейдерами. Люди розуміють просту
річ: якщо Президент насправді
захоче, зміни на краще можна відчути вже за два-три місяці. Починаючи від порядку на вулицях
міст і реальних покращень у ході
проведення медичної реформи.
Щодо політичних партій,
які сьогодні опинилися у стані
роздумів над подальшими кроками своєї діяльності. Найпершим питанням порядку денного
щодо майбутніх виборів до місцевих рад є готовність партійних
осередків до початку виборчого
процесу. В Україні й досі гостро
відчувається проблема ефективної
діяльності тих чи інших політичних партій. Практично жодна із
партій, які вже не перший рік
зареєстровані в Україні, не вміє,
не бажає чи не може працювати
у середовищі народу у період між
виборами. Ось чому виборцю так
важко визначатися із своїми симпатіями тоді, коли надходить час
виборів. Адже бігборди, намети,
газети та листівки, рекламні ролики і виступи партійних лідерів, як
правило, у всіх партій дуже схожі. У так званий міжвиборний
період діяльність партій вмить
згасає, і виборець знову забуває
навіть про сам факт існування тієї
чи іншої партії. Це неправильно,
ненормально і, зрештою, – це шлях
у нікуди! Адже ніяка, навіть дуже
талановита постать партійного
лідера, який володіє талантом артиста, що вміє запалювати великі
аудиторії якщо не промовами, то
жартами чи піснями, ніколи не
замінить системну і реальну увагу до людини з боку партійного
активіста-агітатора у далекому від
столиці селі чи райцентрі. Тому
до місцевих виборів треба бути
готовими вже зараз. А тим паче
тоді, коли українці у масі своїй
зберуть врожаї першого і другого хліба (пшениці та картоплі).
Тоді вже точно варто готуватися,
і то – серйозно!
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До 15 серпня громади Житомирщини
можуть звернутись за субвенцією
на забезпечення житлом дітей-сиріт
У 2019 році змнюється порядок та умови надання субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам
на проектні, будівельно-ремонтні роботи,
придбання житла та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання,
наближених до сімейних, забезпечення
житлом дітей-сиріт,
дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа.
Порядок затверджений постановою КМУ від 26.06.2019 № 616.

Основні нововведення
порядку:
Діти, позбавлені батьківського
піклування, отримали право на
забезпечення житлом
Окрім дітей-сиріт житлом
забезпечуватимуться і діти, позбавлені батьківського піклування.
Тобто під дію порядку підпадають: діти-сироти, діти, позбавлені
батьківського піклування, та особи
з їх числа.

Встановлено терміни
прийняття рішень
комісією у 2019 році
Рішення щодо визначення
відповідних об’єктів та заходів
приймаються та оформлюються:
• місцевою комісією – до
15 серпня;
• обласною комісією – до 1 вересня.

Змінено норматив
забезпечення житловою
площею для дитячих
будинків сімейного
типу (ДБСТ)
Надано право отримувати грошову компенсацію за належні для
отримання житлові приміщення для дітей з метою придбання
житла
Діти, які виявили бажання
отримати грошову компенсацію,
з метою отримання допомоги
у придбанні житла звертаються
із заявою до центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді.
Заяву про придбання або про
виплату грошової компенсації
дитина особисто подає до органу
соціального захисту населення за
місцем перебування на квартирному обліку.
Грошова компенсація може
бути використана на придбання
житлового приміщення в прийнятих в експлуатацію житлових

будинках у будь-якій адміністративно-територіальній одиниці
в межах області протягом одного
року з дня зарахування коштів на
спеціальний рахунок в уповноваженому банку. Житло придбавається шляхом укладення договору
купівлі-продажу. Договором передбачається накладення заборони на відчуження такого житла
протягом десяти років.
Органи місцевого самоврядування самостійно визначають
розпорядника коштів субвенції
Передбачено створення місцевої комісії при виконкомі та РДА
Місцева комісія є консультативно-дорадчим органом, який
створюється для формування пропозицій стосовно потреби щодо
спрямування субвенції.

Гранична вартість житла для
ДБСТ визначається з розрахунку
на десять дітей і двох батьків-вихователів з урахуванням таких
нормативів:
• 21 кв м загальної площі на
кожну дитину та кожного з батьків-вихователів;
• 10 кв. м загальної площі на
сім’ю;
• 10 кв. м жилої площі на кожну дитину з інвалідністю.
Діти забезпечуються житлом
у порядку черговості.

Наголошуємо, пропозиції
з використання субвенції
можна подати обласній
комісії лише до 15 серпня.
За матеріалами пресслужби Житомирської ОДА

На кого і де хочуть вчитися вступники:
топ-10 найбільш популярних вишів
та спеціальностей 2019 року
Найбільша категорія вступників – на
бакалавра та магістра
на основі 11-ти класів
на денну форму навчання – подала до
вишів 831тис. 493 заяви в електронній та
паперовій формах.
Їх прийом закінчився 22 липня
2019 року о 18-й годині. Про це
повідомляють у МОН.
Найпопулярнішими серед
таких вступників стали заклади

Києва, Львова, Харкова та Дніпра, а найчастіше вони хочуть
стати філологами, правниками,
менеджерами, IT-фахівцями та
педагогами.

Отже, ТОП‑10 вишів
за кількістю поданих заяв:
• Київський національний
університет імені Тараса Шевченка – 41 412;
• Львівський національний
університет імені Івана Франка –
36 078;
• НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – 35 242;

• НУ «Львівська політехніка» –
29 939;
• Київський національний
торговельно-економічний університет – 24 233;
• Національний авіаційний
університет – 22 324;
• Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна –
19 379;
• Київський національний
економічний університет імені
Вадима Гетьмана – 18 686;
• Київський університет імені
Бориса Грінченка – 14 925;
• Дніпровський національний
університет імені Олеся Гончара –
14 672.

ТОП‑10 спеціальностей
за кількістю поданих заяв:
• Філологія – 65 419;
• Право – 65 077;
• Менеджмент – 50 207;
• Комп'ютерні науки – 39 376;
• Середня освіта – 35 605;
• Журналістика – 30 247;
• Економіка – 28 178;
• Інженерія програмного забезпечення – 27 217;
• Психологія – 25 680;
• Медицина – 25 288.
Під час формування переліків
заяви зі статусами «Скасовано»,
«Відмова», «Скасовано закладом
освіти» не враховувалися.

КОЛОНКА
Спір про визнання
батьківства
До Баранівського бюро
правової допомоги звернувся Сергій Чубенко (ім’я та
прізвище змінені з етичних
міркувань, – прим. автора),
який вважає себе батьком
дитини. Жінка, яка народила
хлопчика, на момент народження дитини перебувала
у шлюбі з іншим чоловіком.
Консультацію у межах проекту «Я маю право» надали
фахівці Баранівського бюро
правової допомоги.
Чоловіку роз'яснили, що
він має право пред'явити до
чоловіка, якщо він записаний батьком дитини, позов
про визнання свого батьківства. До вимоги про визнання батьківства застосовується
позовна давність в один рік,
яка починається від дня, коли
особа дізналася або могла дізнатися про своє батьківство.
Тому потрібно обов'язково
вказувати, коли і з яких джерел йому стало відомо, що він
є батьком дитини.
У даному випадку виникає
спір про право, а тому вирішувати його необхідно в порядку позовного провадження, згідно з ЦПК України. При
розгляді даного спору суд має
виходити зі змісту ч. 2 ст. 128
СК України, відповідно до якої
підставою для визнання батьківства є будь-які відомості, що
засвідчують походження дитини від певної особи, зібрані
відповідно до Цивільного процесуального кодексу України.
Судово-генетична експертиза
має важливе значення у процесі доведення факту батьківства позивача та спростування
батьківства чоловіка, який записаний батьком дитини.
Відповідачами у даній справі
є батько дитини та державний
орган реєстрації актів цивільного стану, якщо у позовній заяві
стоїть питання про виключення
з актового запису про народження відповідача та запису
батьком позивача. Матір дитини для повного і всебічного
з'ясування усіх обставин справи слід залучати у якості третьої
особи без самостійних вимог на
предмет спору.
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 і за номером 0 800 213103 (єдиний
контакт-центр надання безоплатної правової допомоги).
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Тема номера

Як на житомирських
третину мільярда
Бердичева, Олевська та декількох
постачальників із Києва.
Банальний об’їзд всіх підприємств, розташованих за сотню кілометрів між собою, займе
щонайменше 2–3 доби. Однак
Валерію Повару вдається з усіма підписати угоди в один і той
самий день – 1 квітня цього року.
До того ж далеко не у кожного постачальника документи
відповідають вимогам закупівлі.
До прикладу, Житомирське ПрАТ
«ШБУ № 19» гарантує поставити
25 тис. тонн асфальтобетонних
сумішей. Однак атестат на виробництво асфальту дійсний
до червня 2019 року. Тобто на

Тарас Боросовський

Фірма, очолювана одним з колишніх радників
екс-губернатора Житомирської ОДА Ігоря Гундича, здобуває
перемогу у найбільшій за останні п’ять
років закупівлі. За
наявності порушень
320 мільйонів на ремонт доріг планують
віддати ТОВ «Житомирський автодор».
Найбільший тендер управління дорожнього будівництва
та інфраструктури Житомирської ОДА оголосило 10 квітня
цього року. Предметом закупівлі стали послуги з експлуатаційного утримання автомобі льних доріг зага льного
користування місцевого значення Житомирської області
протяжністю 6941,5 км.
Вже 7 липня ТОВ «Житомирський автодор» оголошено переможцем торгів. І найцікавіше, що
всі виробничі потужності цього
«автодорожнього гіганта», його
техніку та дорожнє обладнання…
можна вмістити в маленькому кабінеті. Бо це комп’ютер, принтер
та шафа з паперами.
Та найцікавіше випливло
після оголошення результатів.
Заявки на участь у торгах подали п’ять підприємств. На стадії
попередньої кваліфікації через
різні недоліки з документами
тендерний комітет відхилив заявки всіх підприємств, крім двох –
ТОВ «Житомирський автодор» та
ПП «Автомагістраль».
То рг и б ул и « з а п е к л і» –
ТОВ «Житомирський автодор» запропонувало кінцеву ціну аж на
5 тис. грн менше (нагадуємо, сума
очікуваних коштів 320 мільйонів
гривень), аніж «Автомагістраль»
і стало переможцем торгів. Натомість ПП «Автомагістраль» отримало в управління дорожнього
будівництва Житомирської ОДА
підряд на капітальний ремонт вулиць у Житомирі. Загальна сума
контрактів становить близько 50
мільйонів гривень.

 Валерій Повар (посередині)

Тепер по порядку. 13 лютого
2018 року у Житомирі реєструють
ТОВ «Житомирський автодор».
Наявність слова «автодор» нехай не вводить вас в оману – це
приватна фірма, яка не має стосунку ані до Укравтодору, ані до
будь-якого іншого державного
автодорожнього підприємства,
окрім адреси реєстрації – Житомир, вул. Івана Мазепи, 25. Тут
же розташована філія державної
компанії «Житомирский райавтодор». Хоча фактично фірмочка
знаходиться в офісному центрі на
вул. С. Бандери, 7 і займає лише
невеличку кімнату – офіс № 420.
Директором ТОВ «Житомирський автодор» є Повар Валерій
Павлович.
Свого часу він керував Олевським райавтодором. Згодом,
з лип н я 2016 до лис топа ду
2017, – обіймав посаду директора
ДП «Житомирський облавтодор».
У квітні 2018 року очільник області Ігор Гундич призначає однопартійця Валерія Повара своїм
радником з питань утримання,
ремонту та будівництва доріг.
– У 2018 році обласній адміністрації передали майже 7 тисяч
кілометрів місцевих доріг разом
з фінансуванням. Разом з державними дорогами сума на утримання, експлуатацію та ремонт
доріг складає близько 1,5 млрд грн.
Валерій Повар має хороший досвід
у цій сфері, – зазначив голова Житомирської ОДА.
І якраз коли Житомирська
ОДА приймала на баланс від
Укравтодору тисячі кілометрів
доріг, за адресою державного підприємства реєструється приватне
ТОВ «Житомирський автодор».
Майже рік товариство працювало
непомітно – виконувало невелич-

кі підряди від районних адміністрацій на обслуговування доріг.
Вартість тендерних закупівель
коливалась від 100 до 300 тисяч
гривень.
Проте через рік від часу передачі повноважень, у квітні 2019
року, управління дорожнього будівництва та інфраструктури Житомирської ОДА оголошує тендер
на 320 млн грн. Та самостійно
ТОВ «Житомирський автодор» не
може виконати такий обсяг робіт.
В нього відсутня будь-яка власна
спеціалізована дорожня техніка.
У власності ТОВ «Житомирський
автодор» наявні лише 13 одиниць
ручного інструменту вартістю не
більше 30 тис. грн: бензопила,
кущоріз, зварювальний апарат,
фарборозпилювач, трамбівка,
електричний дриль тощо.
Повністю уся дорожня техніка та транспорт орендується
у численних підрядників. Загалом
знаходимо близько двох десятків
угод з підприємствами Житомира та Житомирського району, Баранівки, Новограду-Волинського,

момент визначення ТОВ «Житомирський автодор» переможцем
підтвердження відповідної якості
виробництва асфальтобетонних
сумішей немає.
Відсутня у поданих документах інформація про потужність
асфальтобетонного заводу. Хоча
таку вимогу встановив замовник
при подачі відомостей про матеріально-технічну базу виконавця
робіт. Аналогічно у довідці про
наявність працівників не вказано
про наявність на підприємстві
механізаторів і не вказано їх кваліфікаційний рівень.
У довідці про підприємство
ТОВ «Житомирський автодор»
не зазначив власний юридичний
статус. Тобто не вказав, що товариство є юридичною особою.
Можливо, подібні зауваження
слід було б списати на формальні
помилки. Таку ж, як допустило
ПП «Автомагістраль», не проставивши підпис та печатку на одному з листів-відгуку від Служби
автомобільних доріг у Житомирській області.

Проте за такими ж формальними описками пропозиції інших учасників тендерний комітет
відхилив. І відхилив подані документи ДП «Житомирський облавтодор», ТОВ «Бахмачгазбудсервіс»
та ТОВ «Київдорпостачсервіс». Зокрема держпідприємство «Житомирський облавтодор» не надало
довідку про обсяг виробництва
асфальтобетону та копії чинного
сертифікату на його виробництво.
Віднайшли й відсутність печатки
та підпису на одному з відгуків
від «Київдорпостачсервіс».
При цьому відхилений підрядник подав скаргу в Антимонопольний комітет України,
в якій вказав про порушення замовником принципу об’єктивної
та неупередженої оцінки тендерних пропозицій. Що відбулося
далі – залишається таємницею.
Та за 3 дні після появи інформації
на сайті «Київдорпостачсервіс»
скаржитись передумав. Розповісти, що вплинуло на таку різку
зміну, керівник підприємства не
захотів. Припинення розгляду
заяви дало можливість управлінню дорожнього будівництва та
інфраструктури Житомирської
ОДА визнати результати торгів.
– Схоже, цей тендер наперед був
«заточений» під конкретну фірму.
Саме так можна пояснити досить
м’які вимоги до досвіду та матеріально-технічної бази виконавця,
а також різний підхід до оцінки
документації різних учасників закупівлі, – переконаний керівник
громадської ініціативи «За чесний
тендер» Святослав Клічук. – У результаті зменшилася конкуренція
на аукціоні і потенційна економія
коштів платників податків.
Закупівля привернула увагу
державних аудиторів. Починаючи
з 7 липня, регіональний підрозділ Держаудитслужби розпочав
моніторинг закупівлі, оскільки
вона за декількома індикаторами
потрапила в групу ризикованих.
Незабаром стануть відомі також
і її результати.
Але навіть зараз зрозуміло,
що навмисно обрана фірма без
суттєвого досвіду та необхідної
для подібного масштабного ремонту доріг техніки, якій довірили сотні мільйонів гривень.
Схоже, що визначальним при
виборі управління дорожнього
будівництва та інфраструктури
переможця відіграють саме особисті зв’язки між керівником нікому не відомої фірми та головою
Житомирської ОДА.
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Тема номера

дорогах розіграли
під «свого»
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ФУНДАМЕНТ І СТІНИ
приватного будинку: поради
Стрічковий фундамент

Особливість стрічкового фундаменту полягає в тому, що він будується по всьому периметру як зовнішніх стін, так і внутрішніх
(звідси і назва). Починається все з розбиття
на місцевості осей фундаменту за допомогою
теодоліта, геодезичного вимірювального приладу. Потім риють траншеї, утрамбовують
і насипають стандартну піщану подушку.
Підгрунтя стрічкового фундаменту покривають руберойдом, він буде запобігати витоку
цементного молока. Потім слідує монтаж

каркасів з арматури і опалубки, потім безпосередньо залиття фундаменту. Опалубку
в кінці прибирають. Такий фундамент – це
класика, він має досить посередні характеристики універсальності, якості та вартості.

Монолітний фундамент

Проблемним грунтам часто «прописують» такий тип фундаменту за його
надійність і універсальність. Якщо грунт
пучинистий, просідає чи з високим рівнем
грунтових вод, монолітний фундамент впорається з такими проблемами і дозволить
розташувати на такому грунті не тільки
невеликий будинок, але і велику будову.

Ф у н дамен ти бу вають різн і, а ле
кожен з них переслідує одну мету:
правильно розподілити вагу будови
на несучий його грунт. Залежно від
декількох важливих параметрів, а саме:
вид грунту, глибина грунтових вод,
висота і вага будівлі, що зводиться,
наявність у неї певних елементів (на-

Крім універсальності, монолітний фундамент славиться також своєю надійністю
і довговічністю, якщо правильно витримана
технологія його «приготування». Він здатний
витримати високі вагові навантаження і залишає певний простір для маневру на випадок раптових змін у будівельному проекті.
А от чим не може похвалитися монолітний
фундамент, так це низьким бюджетом.

Пальовий фундамент

Будиночок на палях асоціюється у нас
насамперед з водоймами. Будинок на березі озера, а то й прямо над водою, пірси
і причали – ці споруди дійсно не обійдуться
без пальового фундаменту. Він приходить
на допомогу там, де інші рішення безсилі.
Однак їх застосовують аж ніяк не тільки на
відкритій воді, але також і в місцевості, де
просто високий рівень грунтових вод. Найпопулярніший на сьогодні вид пальового
фундаменту – пальово-гвинтовий.

Стовпчастий фундамент

Цей вид – найпростіший, найдешевший
і тому ненадійний. На вигляд це – окремі
кам’яні або навіть дерев’яні опори, вбиті під
стіни будинку. Застосування його виправдано лише для легких конструкцій. У вашому
будинку не повинно бути ні цокольного

У нас є все для ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ
вашої оселі
Люстри
Бра, виконані у різному стилі
Настільні лампи
Вуличні підвісні світильники та бра
Стельові лампи
Лампи та комплектуючі

(098) 469 25 05
(068) 641 10 39
вул. Покровська, 70-б

Магазин

знижки до 30%

приклад колон), вибирається найбільш
відповідний тип фундаменту.

АКЦІЯ

Будівництво будь-якого
житлового будинку починається з підготовки
фундаменту. Правильний
розрахунок і монтаж фундаменту є гарантією тривалої експлуатації будівлі
без зсувів, появи тріщин
у стінах, виникнення інших
проблем з порушенням
геометрії. У цій статті ми
розповімо вам про те, які є
види фундаменту та який
краще підійде для приватного будинку.
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поверху, ні підвалу, якщо ви вирішите поставити його на стовпчастий фундамент.
Розпрощайтеся з ідеями будинку з важких
матеріалів. Незаперечною перевагою стовпчастого фундаменту є його ціна, швидкість
зведення і простота використання.

Вибираємо матеріал
для стін будинку
Стіни забирають до чверті всіх витрат по
будівництву будинку. І якщо безтурботно
поставитися до цього вибору, то можна
зазнати серйозних витрат в майбутньому.
Отож для стін будинку можна використати
такі матеріали.

Традиційна цегла

Цегляний будинок здатний простояти 100–150 років. Він прекрасно переживе
і дощі з ураганами і градом, і сильні морози,
і посушливу спеку. Кладуть стіни з цегли зі
стародавніх часів, тому технологія їх зведення відпрацьована до дрібниць. Відповідно
і хорошого майстра знайти легко.

Керамічна або силікатна цегла

Керамічна цегла має червоний колір.
Зроблена з обпаленої глини, тому дуже міцна і має високу екологічність. Такий матеріал
не боїться холоднечі і не пропускає воду.
Силікатна цегла має білий колір. Основні
компоненти – вапно, пісок і дещиця добавок.
Цей вид цегли також випускають як суцільним, так і з порожнинами всередині. Останній
більш легкий, а стіни з нього набагато тепліші
(адже повітря – відмінний теплоізолятор).

Керамічний блок

У Європі, вирішуючи, з якого матеріалу

Середа, 24 липня 2019
будувати будинок, часто вибирають керамоблок. Він екологічний (складається з обпаленої суміші глини з дерев’яною тирсою),
а будувати з нього можна дешево і швидко.
Будинок такий простоїть не менш 150 років,
причому його можна зробити багатоповерховим (запас міцності це дозволяє). З боків
поверхня керамоблока рифлена, а всередині – пори. Стикуються окремі елементи за
допомогою з’єднання паз-гребінь.

Газобетонні блоки

Зовні газобетонні блоки виглядають
гірше ніж керамоблок, зате вони чудово
тримають тепло. Стіни з газобетону товщиною 30–40 см. Побудовані в один шар
володіють такими ж характеристиками,
як і багатошарові, зроблені з цегли або
керамоблоків. При цьому в приміщенні
тримається досить комфортний мікроклімат, оскільки газобетон ефективно протистоїть коливанням температури і вологості.
Цей матеріал не буде гнити і псуватися від
часу, адже він має необмежений термін
експлуатації. А по теплоізоляції він втричі
краще, ніж цегла. Це заслуга повітряних
пор всередині матеріалу.

Старе добре дерево

Дерев’яний будинок – це передусім
здоров’я і затишок. Його стіни не просто
«дихають», а й роблять повітря цілющим,
затримуючи всі шкідливі речовини. Стіни
з дерева створюють у приміщенні оптимальну вологість і приємно пахнуть.
Стіни будинку з дерева мають гарну
теплоізоляцією і зберігають тепло взимку і прохолоду влітку. Витрати на обігрів
дерев’яного будинку можуть бути значно
нижчими порівняно з цегляними стінами.

Споживачу
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Актуально

50 років висадці людини на Місяці
досягнення пропагандистського
ефекту і через неймовірну дорожнечу програма була згорнута
у 1973 році.
Знаменитий американський прапор, до речі, простояв недовго – реактивна
струмінь від зльоту місячнопосадкового корабля збила
його. А ось місячний ровер і посадочні модулі до сих пір знаходяться на поверхні. У 2009 році дослідницька станція LRO детально
сфотографувала місця всіх посадок експедицій. Аналогічні знімки
отримали японський, індійський
і китайський апарати.
Віра в те, що американці не
були на Місяці – це, як мінімум,
неповага до історії. Технології
1960-х років дійсно дозволяли
доставити людину на штучний
супутник Землі і успішно повернути його назад, питання
полягало лише у фінансуванні
і грамотній організації робіт. На
жаль, помилки у плануванні і незацікавленість радянського керівництва місячною темою завадили

Руслан Мороз

Минулої неділі
виповнилося 50 років
з моменту висадки
людини на Місяць.
Цього року вся планета відзначає 50-річчя висадки першої
людини на Місяці. Це сталося 21 липня 1969 року – у день
грандіозного стрибка для всього
людства і єдиної поразки СРСР
у космічній гонці. Подробиці
про легендарну місію «Аполлон –11» і радянську місячну
програму – у нашій замітці.
Радянська космічна програма
обганяла американську на всіх етапах початкового освоєння космосу. Перший штучний супутник,
перший живий організм у космосі, перша тварина, що успішно
повернулася на Землю, перший
космонавт, перший вихід у відкритий космос і перший об'єкт на
Місяці записали на свій рахунок
саме радянські вчені. США перебували у глибокому роздратуванні
від успіхів СРСР, оскільки вважали
себе технологічно більш просунутою і багатою країною.
У спробі якщо не домогтися
лідерства, то хоча б перестати
бути вічним «другим номером»
у космосі США публічно запропонували СРСР розпочати спільну
програму з одночасною висадкою
космонавтів обох країн на Місяці.
Але Микита Сергійович Хрущов,
запідозривши американців у бажанні вивідати секрети нашої космонавтики, відповів відмовою – це
була перша з низки помилок, які
поставили хрест на радянському
Місяці.
У 1961 році Штати дали старт
програмі «Аполлон», яка полягала
у пілотованому дослідженні штучного супутника Землі і висадкою
на нього людей.

Всього за кілька років до польоту на Місяць німецьким конструктором Вернером фон Брауном, який потрапив у США після
Другої світової війни, була розроблена ракета «Сатурн‑5». Вона до
цих пір залишається найбільшою,
потужною і вантажопідйомною
в історії людства. Один її запуск
у перерахунку на нинішні ціни
обходився приблизно у 4 млрд
дол., тоді як пуск сучасного ракетоносія з екіпажем обходиться
у 50 млн дол.
Програма «Аполлон» могла
закінчитися, ледь розпочавшись, –
перший пілотований політ «Аполлон‑1» закінчився пожежею і загибеллю трьох астронавтів ще на
стартовому столі. Через це висадка
на Місяці затрималася майже на
два роки, які пішли на доопрацювання і скрупульозні випробування «Сатурна‑5».
Після кількох підготовчих
запусків настала черга довгоочікуваного польоту до Місяця
з посадкою на ній космічного апарату з людьми. 16 липня 1969 року
з мису Канаверал стартував корабель місії «Аполлон‑11» – радянські представники відмовилися
бути присутніми на запуску, але
за злетом ракети стежила радянська військово-морська ескадра,
що залишалася в нейтральних
водах максимально близько до
космодрому.
Астронавти знаходилися
в командному модулі чотири
доби, поки той нісся до Місяця
на швидкості 2336 км/с. У цей час
вони вели прямі телетрансляції
на Землю, показували особливості побуту в космосі і брали участь
у декількох нескладних експериментах. 20 липня Ніл Армстронг
і Елвін Олдрін перейшли у мі-

сячний модуль, відстикувалися
і почали зниження. Непростий
процес посадки закінчився вдалим «примісяченням».
Через 7 годин перевірок
і підготовок Ніл Армстронг,
капітан екіпажу «Аполлон‑11»,
почав спускатися по сходах
місячного модуля, докладно
описуючи свої відчуття. Вже
21 липня він поставив одну
ногу на місячну поверхню і вимовив: «Це один маленький
крок для людини і гігантський
стрибок для всього людства».
Через 15 хвилин до Ніла приєднався Едвін Олдрін. Попереду у них було більше двох
годин перебування за межами
корабля, перша місячна ночівля і успішне повернення додому. Слідом за «Аполлоном‑11»
відбулося ще п'ять запусків з висадкою людей на Місяці, але після

СРСР встановити свій прапор на
поверхні Місяця.
Радянська місячна програма почалася з грандіозної на
ті часи затримки – СРСР включився в гонку тільки через три
роки після старту програми
«Аполлон». Надолужити таке
відставання було вже неможливо. До того ж через суперництво над своїми місячними
кораблями працювали КБ
Корольова, Челомея та Янгеля. Розпилення сил і засобів
замість кооперації загальмувало
створення ракети-носія. За результатами оцінок різного ступеня упередженості основною
місячною ракетою було визнано
виріб Н‑1 Сергія Корольова. Конструкція першого ступеня була
занадто складною (цілих 30 двигунів), але її тяговитість ву рази
перевищувала аналоги від інших

КБ. Інший кандидат на політ до
Місяця, УР‑500, в результаті став
відомий як ракета-носій Протон,
яка пережила вже 420 запусків.
Паралельно велася робота над
місячно-орбітальним і місячнопосадковим кораблями, місячним
скафандром «Кречет». Кораблі
кілька разів успішно випробовувалися в космосі в безпілотному
режимі і в цілому були готові до
використання. Але складності
з ракетою-носієм все далі відсували плановану місію. До речі,
першим радянським космонавтом, який залишив свій слід на
Місяці, повинен був стати Олексій
Леонов, відомий першим виходом
у відкритий космос.
Було проведено чотири
випробувальні пуски ракети Н‑1, всі вони закінчилися
невдачею. Система з 30 двигунів виявилася вразливим
місцем – варто було з якихось
причин відключитися одному з них, як доля ракети була
вирішена. Терміни підганяли,
американці вже висадилися на
Місяці, фінансування радянської програми було вп'ятеро
меншим, ніж у США, а постійні
аварії викликали все більший
скептицизм у членів Політбюро.
У 1974 році новий керівник НВО
«Енергія» Валентин Глушко своїм
наказом припинив всі роботи
над Н‑1 і пілотованої місячної
програмою в цілому. Бачачи
вартість програми, радянське
керівництво не заперечувало.
Дві готових ракети і два зачепила
були знищені.
У радянському освоєнні Місяця дуже багато «якщо»: якщо б
керівництво дало старт програмі
раніше, якби КБ не конкурували
одне з одним, якби фінансування
було достатнім, якби був живий
Сергій Павлович Корольов. Своє
бачення альтернативної історії
готують у США: цього року почнеться показ серіалу For All
Mankind, в якому США не встигли
запустити «Аполлон‑11» – першим
на Місяць ступив радянський космонавт Олексій Леонов. Але це не
поклало кінець, а лише підігріло
космічну гонку.
З ара з п р о пов е рне н н я
людини на Місяць досить
стримано говорять в обох
країнах. Вартість відповідних
космічних програм колосальна. До того ж Місяць набагато
ефективніше досліджувати
автоматичними апаратами,
здатними місяцями і роками
подорожувати по його поверхні з обладнанням. Але все ж
історичні кроки людей по
Місяцю назавжди залишаться однією з найголовніших віх
в історії людства.
При написанні статті
використані матеріали
з сайту NASA і з відкритих
джерел в Інтернеті.
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Чого хочуть житомиряни:
нові петиції до міської влади

Проблеми, які порушують містяни
у своїх електронних
зверненнях, мали б
стати сигналом для
влади міста, на що потрібно звернути увагу
насамперед.
Дорожні проблеми
Стан дорожнього покриття – проблема, яку житомиряни
досить часто просять вирішити
у своїх зверненнях до місцевих
чиновників.
Одну з таких петиції подала
Ольга Дьяченко. Житомирянка
зауважує, що стан тротуарів біля
ботанічного саду бажає кращого:
«Просимо відремонтувати вже
зруйнований тротуар, від якого
зосталися камені, пил та шматки
старого асфальту. Ми вважаємо,
що ходити по такій дорозі дуже
проблематично і небезпечно».
Надія Грицюк у своєму електронному зверненні просить відновити
дорожнє покриття біля ДНЗ № 44.
Зі слів авторки петиції, жахливий
стан дороги від будинку 44а створює
дискомфорт не лише вихованцям
і батькам садочка № 44, а й сотням
учнів ЗОШ № 30, які щодня йдуть
цією ділянкою туди і назад.
«Цієї весни пісня ремонтних
робіт ситуація з дорожнім покриттям значно погіршилася. Шматок
дороги менший за 100 метрів перетворився на смугу перешкод, які
подолати може не кожен. Асфальт
зняли, і тепер калюжі чергуються
з багнюкою.
На жаль, численні звернення
мешканців будинків до органів
місцевої ради не дають результатів.
Прошу якнайшвидше вирішити питання з відновленням дорожнього покриття на згаданій вище
ділянці», – пише Надія Грицюк.
Демонтувати «клєтку»
Ініціаторкою даної петиції
стала Людмила Котюк. Вона по-

дала 19 липня 2019 р. електронне
звернення з вимогою «демонтувати (знести) споруду у лівій частині
Шодуарівського парку, яку в народі називають «клєтка», оскільки це
місце збору п'яниць та наркоманів,
поліція туди не заїжджає, а гуляти
з дитиною там страшно».
Від автора можу з подивом
прокоментувати, що згадуються
слова Фонвізіна, перефразуючи
які, можемо запитати: «Навіщо
вам для прогулянок такий далекий закуток?». Також нагадуємо,
що ця «клєтка» свого часу була
своєрідним клубом для багатьох
поколінь житомирян. Тому було б
логічніше її відреставрувати та
зробити привабливим об'єктом
для молоді. До того ж багато
звернень було саме з приводу відсутності таких приміщень у місті.
Наступна петиція містить
прохання підключити транспортну картку для учнів до
списку платіжних засобів на
53 та 53 А маршрутах. Автором
петиції є Кирило Пінчук. Триває
збір підписів, але настільки повільно, що виникає сумнів у тому,
що петиція буде підтримана. Однак головна проблема у тому, що
на цих маршрутах учнівський
проїзний не підключений до сис-

теми валідаторів, хоча це могло б
дати можливість зекономити на
проїзді дітям, які їздять до школи
та садків, які знаходяться у місті.
Воркаут зал у Житомирі
Автором цієї петиції є Максим
Баковецький. На даний час її підтримали тільки дві особи. Хоча
варто було б відкрити у Житомирі воркаут зал, оскільки цей вид
спорту є дуже популярним у місті.
Встановлення майданчика
для сміття за діючими санітарними нормами
Авторка наступної петиції
Ірина Салтанюк пояснює зміст
своєї петиції тим, що однією
з актуальних проблем її будинку
є неналежний стан сміттєвого
майданчика. Проблема в тому,
що сміття довивозять з усіх боків
і встановлених баків не вистачає,
через що сміття вивалюється
з них. Найстрашніше, що біля
майданчика для сміття є майданчик для дітей, і сміття летить
на нього. Мешканці прилеглого
будинку просять виділити кошти
на облаштування майданчика за
санітарними нормами, а саме: зі
спеціальною зоною для сміттєвих
баків, з огорожею (парканчик з сіт-

ки) і накриттям сміттєвих баків та
новими сміттєвими баками, які
закриваються.
З петицій, які набрали достатню кількість голосів для розгляду, ми хочемо звернути увагу
читачів на петиції за 2019-№ 1185
про безкоштовний проїзд
учнів за наявності учнівського
квитка. Автором даної петиції є
Сергій Щокотов, подана вона була
15 червня 2019 р., а вже 1 липня
2019 р. було зібрано необхідну
кількість підписів.

У тексті електронної петиції
пропонується впровадження
безкоштовного проїзду учням
житомирських загальноосвітніх
закладів у тролейбусах та маршрутних таксі.
Відповідь на електронну петицію надав заступник Житомирського міського голови Дмитро
Ткачук. Після повідомлення про
те, що петиція стосовно безкоштовного проїзду учнів загальноосвітніх закладів у тролейбусах
та маршрутних таксі розглянута
виконавчими органами міської
ради, нагадувалось про те, що рішенням виконавчого комітету від
24.11.2017 року № 1109 встановлено
вартість проїзду у міському пасажирському транспорті загального
користування учням шкіл та інших загальноосвітніх навчальних
закладів у розмірі 2 грн.
Лише після переліку всіх
досягнень Житомирського виконкому була надана відповідь:
«У міському бюджеті коштів на
безкоштовний проїзд учнів загальноосвітніх закладів у тролейбусах
та маршрутних таксі не передбачено, однак у разі вишукання
коштів зазначене питання буде
розглянуто на засіданні виконавчого комітету міської ради».
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Споживачу

Енергоефективність у кредит:
що варто знати
Уже п’ять років
українці можуть взяти «теплий кредит»,
щоб підвищити енергоефективність своїх
осель.
Проект, який почався як пілотний у 2014 році, не лише довів
життєздатність, а й дав поштовх
для появи Фонду енергоефективності. Як працюють «теплі
кредити», для чого призначений
Фонд енергоефективності, з’ясував
Центр громадського моніторингу
та контролю.

Для приватного сектору
та ОСББ
«Теплі кредити» – це фінансова допомога, яку надає держава
власникам приватних будинків,
об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) та
житловим кооперативам на покращення енергоефективності оселі.
За даними Держенергоефективності, за п’ять років 620 тисяч родин інвестували майже 8 млрд грн
в енергоощадні засоби й технології. При цьому 2,5 млрд грн їм
відшкодував уряд за програмою
«Теплі кредити».
Програма охоплює придбання
твердопаливних котлів, сонячних панелей, теплоізоляційних
матеріалів, металопластикових

вікон і дверей, теплових насосів,
сонячних колекторів тощо. Обсяг відшкодування відрізняється
для фізичних та юридичних осіб
і залежить від обраних енергоощадних засобів. Крім того, якщо
позичальник користується субсидією, то відсоток повернутих
державою коштів збільшується.
Наприклад, якщо сім’я бере
«теплий кредит» на придбання
негазових/неелектричних котлів, то уряд відшкодовує 20%
суми позики (але не більше ніж
12 тис. грн). Власникам приватних
будинків повертається 35% від «теплого кредиту» на енергоощадні
матеріали (не більше 14 тис. грн).
Щодо ОСББ, то уряд відшкодовує
40% суми кредиту на загальнобудинкові заходи, але не більше
ніж 14 тис. грн на одну квартиру.
Видають позики 4 державні
банки: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк та Укрексімбанк. Наразі
усі вони вичерпали ліміт кредитування на 2019 рік, але програма
триватиме далі у 2020 році. У цьому запевнив міністр регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України Геннадій Зубко.
«Ні, програма не припинить
роботу. Моя позиція проста: чим
більше програм працюватиме
в Україні на енергоефективність,
тим краще», – заявив Зубко.
Перевага «теплого кредиту», за
словами голови Держенергоефективності Сергія Савчука, в тому, що
ним можуть скористатись не лише

ОСББ, а й власники квартир і приватних будинків. Більше того, за 5 років
завдяки конкуренції між банками
відсоткова ставка знизилась – тепер
це 17–18%. У деяких регіонах відсотки
за «теплим кредитом» допомагає
сплачувати місцева влада. Дізнатись
про деталі програми та місцеву підтримку можна на сайті Держенергоефективності (saee.gov.ua).

Для комплексного
утеплення
Наприкінці березня уряд за
підтримки Німеччини та ЄС започаткував ще одну програму із
підвищення енергозбереження
будинків – Фонд енергоефективності. Відмінність цієї програми від
«теплих кредитів» у тому, що вона
спрямована на ОСББ і фінансуватиме комплексні заходи з утеплення.
Пілотними учасниками програми стали 15 ОСББ із різних
регіонів країни, зокрема, це домоволодіння у Львові, Рівному,
Луцьку, Херсоні, Харкові, Одесі,
Дніпрі та інших містах. Вони вже
провели енергоаудит й уклали договори із Фондом.
«Нова програма призначена,
щоб енергоефективність впровадили більш комплексно. У цьому
проекті спочатку робиться аудит
до робіт, потім ще один аудит
– наприкінці роботи. Все підраховується, і аудит обов’язковий,
чого в «теплих кредитах» не було
потрібно», – пояснила керівниця
програми IFC «Енергоефектив-

ність в Україні» Май Нгуєн.
За її прогнозом, у найближчі 5
років гранти отримають близько
6 тисяч багатоквартирних будинків. Загальна сума фінансування
сягне 265 млн доларів. Фонд покриватиме витрати на енергоаудит, проектну документацію,
матеріали, обладнання і вартість
робіт у відсотках відповідно до
грантового пакету.
Наразі Фонд пропонує два варіанти: «Легкий» і «Комплексний».
Перший передбачає організацію
індивідуальних теплових пунктів
і сягає близько 1 млн грн. Експерти прогнозують, що витрати за
цим пакетом окупляться через рік.
Другий варіант включає модернізацію інженерних систем будинку, а також теплоізоляцію стін,
даху, горища і підвалу. Такий пакет
коштуватиме близько 5 млн грн,
що означає до 50% компенсації.
Термін окупності – 5 років.
Повноцінно уряд планує за-

пустити програму у вересні цього
року. Тож у співвласників багатоквартирних будинків є достатньо
часу, щоб підготуватись до участі.
Альтернативою «теплим кредитам» і Фонду енергоефективності є програма IQ-Еnergy, яку
фінансує ЄБРР, а також понад сотню муніципальних програм, що
повертають від 10 до 30% витрат
на енергоощадні заходи.
За словами експертів, мета
всіх енергоефективних фінансових ініціатив – стимулювати
власників будинків до економного
споживання енергії. Адже термомодернізація дозволяє економити
від 20 до 70% енергії, що означає
вдвічі і навіть утричі дешевші комунальні платежі для власників
осель й збереження ресурсів для
уряду. Тож у результаті виграють
і держава, і громадяни.
Матеріал Центру
громадського моніторингу
та контролю

Українські хіміки зупинять
зростання цін на продукти
Рекордний обсяг
виробництва добрив
в Україні призвів до
падіння цін на них.
Як наслідок, зростання цін на продукти
сповільниться.
На ціну м'яса, молока, хліба,
яєць і круп впливає вартість трьох
основних компонентів: бензину
(солярки), газу та добрив. Ціни на
останні в цьому році виявилися
на 35% нижче, ніж у минулому.
Причиною тому стало введення
ембарго на постачання азотних

і складних добрив з Росії і запуск
на повну потужність п'яти українських хімічних заводів в Черкасах,
Рівному, Сєвєродонецьку, Сумах
та Кам'янському, повідомляє програма «Ранок з Інтером з 7.00 до
10.30».

Основа раціону

Добрива є необхідним компонентом при вирощуванні
зернових і зеленої маси, які
йдуть на корм птиці, свиням
і коровам. Ціни на зернові, серед яких найбільш популярні
пшениця і гречка, і на овочі
безпосередньо залежать ві д
вартості добрив. Вартість похідних – хліба, м'яса, молока

і яєць – залежать від ціни добрив ненапряму.
Наприклад, ціна яловичини
на 40–45% залежить від вартості
зелених кормів. При їх вирощуванні застосовуються добрива,
частка яких в ціні кормів становить близько 40–50%. Так само
ціна добрив впливає на кінцеву
вартість хліба, молока, яєць.

●●Яйця (через пшеницю)
25–35%
●●Свинина, сало (через зелені
корми та зерно) 40–45%
●●Яловичина (через зелені
корми) 40–45%
●●Молоко (через зелені корми)
35–40%
●●Овочі 5–7%

Частка добрив у собівартості
продовольства:

Імпортери протягом останніх
п'яти років постійно нарощували
частку на ринку. Наприклад, в минулому році імпортери контролювали більше 50% ринку азотних
добрив, частка іноземних постачальників на ринку складних добрив досягала 80%! У цих умовах

●●Пшениця, гречка 30–40%
●●Х л іб (че р е з б ор ош н о)
20–25%
●●М’ясо птиці (через пшеницю) 25–35%

Іноземці завищували ціну

ні українські виробники, ні уряд
не могли впливати на ціну добрив.
Введення заборони на імпорт добрив з Росії дозволило
обмежити маніпуляції ринком.
Українські аграрії перестають залежати від готовності іноземних
виробників відправити в Україну
добрива, від можливості морських
портів прийняти їх і наявності залізничних вагонів, щоб доставити
їх до складів.
У Союзі хіміків України, який
представляє всю хімічну галузь
країни, підрахували, що потреби
українських аграріїв у всіх видах
добрив будуть задоволені повністю, причому ціни будуть нижчими, ніж у минулому році.
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Здоров'я

У 2020 році зміни почнуться
у лікарнях: яка готовність областей
1 січня 2020 року всі
медичні заклади, що
надають спеціалізовану медичну допомогу,
перейдуть на оплати
за договорами з Національною службою
здоров’я України
(НСЗУ).
Для цього вони мають відповідати кільком вимогам, перша
з яких – реорганізуватись у комунальні некомерційні підприємства. Розповідаємо, якою є ситуація у різних областях і чому
місцева влада не має зволікати
з автономізацією лікарень.

Як автономізуються лікарні
за областями
Зараз ситуація з реорганізацією лікарень в країні нерівномірна.
Лідером по реорганізації закладів
є Полтавщина – 85% спеціалізованих закладів вже змінили свій
статус на комунальні некомерційні підприємства (КНП). На другому місці Харківська область – 80%
медзакладів автономізовані. За
ними Волинська (75%), Рівненська
(73%) та Львівська області (68%).
Шість областей України перетво-

рили у комунальні некомерційні
підприємства більше 50% своїх
лікарень.
Найменше закладів реорганізовано у Луганській області – 10% та на Закарпатті – 13%.
Наступна в «антирейтингу» –
Івано-Франківська область, де
мають статус комунальних некомерційних підприємств лише
23% закладів.
У Херсонській області на КНП
перетворені лише 29% лікарень,
а в процесі – 12%. Якщо найближчі
тижні місцеві ради Херсонської
області не розпочнуть процес автономізації, існує великий ризик,
що 59% лікарень цієї області не
встигнуть стати КНП і підписати
договір з Національною службою
здоров’я до кінця року.

Що буде з медзакладами,
які не укладуть договір
з Національною
службою здоров’я
Оскільки отримувати кошти
у 2020 році медичні заклади зможуть тільки за договорами з Національною службою здоров’я,
лікарні, які не реорганізуються
і не підпишуть договір, не зможуть отримувати фінансування із
державного бюджету. Такі медзаклади будуть змушені утримуватися з інших джерел – наприклад,
з місцевих бюджетів.

Та к с а м о ц е й п р и н ц и п
працював при перетворенні
медзакладів первинки. З січня
2019 року медична субвенція
не передбачена для медичних
закладів, де працюють сімейні
лікарі, терапевти і педіатри.
Там, де зволікали з підготовкою медзакладів до переходу
на оплати за договорами з Національною службою здоров’я
і не провели автономізацію
вчасно, довелося перші місяці
2019 року фінансувати медзаклади первинної меддопомоги
із місцевого бюджету.
Депутати місцевих рад не
скас ують виконанн я Закон у
«Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування»,
і кошти на утримання не реорганізованих медзакладів без
договорів з НСЗУ з січня 2020
року доведеться відшукувати
в місцевому бюджеті.

Як пройти реорганізацію:
механізм і методичні
рекомендації
Механізм автономізації детально описаний на сайті МОЗ
України.
Процедура реорганізації триває близько 6 місяців. Тому ухвалити рішення про автономізацію
лікарень місцеві ради мають уже
на найближчій сесії.

Щоб уникнути помилок
при реорганізації,
ознайомтесь із відповідями
на найпоширеніші питання.
Є чимало позитивних прикладів автономізації, однак для
деяких медзакладів процес перетворення у комунальні некомерційні підприємства призводить
до несподіваних наслідків. Розповідаємо про поширені помилки
і закликаємо їх не повторювати.
Дуже часто в закладі охорони здоров’я одночасно надається
і первинна, і вторинна допомога.
Для початку реформи достатньо автономізації закладів
надання первинної допомоги,
тому власник (місцева рада) вирішує провести реорганізацію,
виділивши первинну ланку у формі комунального некомерційного
підприємства.
Ці дії потрібно проводити
виважено, оскільки є ризик, що
медзаклад деякий час не зможе
працювати, оскільки в нього не
буде ліцензії. Так, стаття 15 Закону України «Про ліцензування
видів господарської діяльності»
визначає випадки, коли ліцензія
зберігає силу після реорганізації
суб’єкта господарювання. При
відокремленні ліцензія не зберігається, тож лікарі не можуть
надавати медичну допомогу до

моменту закінчення формальної
процедури оформлення ліцензії.
За статею 78.1.7 Податкового кодексу України, органи ДФС мають
провести документальну позапланову перевірку ЗОЗ. Втрачається
час на проходження формальної
процедури реорганізації.
Цього можна уникнути. Якщо
в ЗОЗ одночасно надається
і первинна, і вторинна допомога, то автономізацію треба проводити за таким алгоритмом:
• Створити нове КНП із мінімальним штатом та майном, необхідним для отримання ліцензії
на провадження господарської
діяльності з медичної практики;
• Отримати ліцензію на провадження діяльності з медичної
практики;
• Перезакріпити майно, яке
належить до ПМД за новоствореним суб’єктом;
• Перевести працівників, що
забезпечують ПМД із ЗОЗ на
новостворене підприємство (п. 5
ст. 36 КЗпП).
Нагадаємо, з 2018 року модель
оплат за принципом «гроші йдуть
за пацієнтом» працює на рівні
первинної медичної допомоги.
Усі комунальні медзаклади, де
працюють сімейні лікарі, терапевти і педіатри, вже мають договори з Національною службою
здоров’я.
МОЗ України

Вдруге у Житомирській єпархії відзначать
Собор місцевошанованих святих
Руслан Мороз

Свято було започатковано минулоріч.
25 серпня 2018 року у Житомирськ ій єпарх і ї вперше
пройшли урочистості з нагоди святкування Собору святих
Житомирської землі.
Цього року святкування Собору відбудеться вдруге. Саме
святкування Собору святих землі Житомирської встановлено
26 липня 2017 року рішенням
Священного Синоду Української
Православної Церкви згідно
з рапортом архієпископа Житомирського і Новоград-Волинського Никодима (Горенка).
У день пам'яті святих в ка-

федральному Спасо-Преображенському соборі звершили
святкову літургію, яку очолив
митрополит Житомирський
і Новоград-Волинський Никодим. Під час літургії духовенство та миряни молилися
про мир в Україні. Після завершення богослужіння віруючі та
духовенство пройшли хресним
ходом навколо храму з іконою
Житомирських святих і мощами священномученика Павла
Житомирського.
До складу Собору Житомирських святих входять: святителі
Серафим, Мардарій, преподобномученик Макарій, священномученики Фаддей, Прокопій,
Аркадій, Амвросій, Парфеній,
Олександр, Максим, Арефа, Мирон, Павло, Василій, мученики
Миколай та Віра.
З благословіння митрополита Житомирського і Ново-

град-Волинського Никодима
уповноважений представник
Житомирської єпарх ії У ПЦ
по врегулюванню міжконфесійних відносин і захисту прав

віруючих протоієрей Сергій
Грицаюк прокоментував святкування Собору святих землі
Житомирської.
«Необхідно любити Бога й

ближнього. У кожного святого
був свій шлях до спасіння, але
всі вони пломеніли любов’ю і до
Бога, і до ближнього Є певні
критерії, такі як: благочестиве
побожне життя; добрі справи,
які святий творив при земному
житті; і всі чудеса, які звершувалися і звершуються після його
праведної кончини», – розповідає отець Сергій.
Перша неділя після
П’ятидесятниці називається
Неділею всіх святих. Цього дня
церква згадує святих усієї землі. Але кожна єпархія особливо
прагне вшанувати небожителів,
які народилися чи подвизалися
в межах єпархії. Житомирський
край також багатий на святих
подвижників Божих. Незважаючи на те, що вони подвизалися
на території різних країн, всі
мають відношення до Житомирської єпархії.
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"G4S" ПОТРІБНІ ОХОРОННИКИ
НА ВАХТИ ПО УКРАЇНІ. ГРАФІКИ
РОБОТИ ІНДИВІДУАЛЬНІ, ЇЖА,
ЖИТЛО, ФОРМА (095)(097)(093)
2261010
• Безкоштовне працевлаштування
від прямого роботодавця в Польщі. Офіційна робота для різноробочих. ЗП від 22000 грн. Ліцензія МСПУ № 197 від 29.02.2016 р.
0675719679Viber,0504077607

1. РОБОТА
1.1. Пропоную
АДМІНІСТРАТОР НА ПОСТІЙНУ
РОБОТУ В ХОСТЕЛ У М.КИЄВІ.
ТЕРМІНОВО. ЗП ВІД 8000ГРН +
%. ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ.
0993894544,0968848555
АПАРАТНИК СИНТЕЗУ ЗАПРОШУЄТЬСЯ НА ПІДПРИЄМСТВО
ТОВ ЕЛЕКТРОГАЗОХІМ. ДОСВІД
РОБОТИ НЕ ОБОВ`ЯЗКОВИЙ,
ПРОВОДИМО НАВЧАННЯ. З/П
6500-7500ГРН. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, СОЦ.ПАКЕТ.
0974416861,0974802728.

ВАНТАЖНИКИ НА ГРИБНЕ ВИРОБНИЦТВО В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ.
ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. З/П 9000
ГРН. 0967877394,ОЛЕКСАНДР
• Виробництво фруктових соків в
с.Михайлівка-Рубежівка (Київська обл.)
запрошує на роботу: слюсарів, зварювальників (аргон, чорний метал) і операторів на лінію виробництва. Висока
ЗП, офіційне працевлашт-ня, безкоштовне житло+харчування. 0677437577

• ВОДІЙ ЕЛЕКТРОНАВАНТАЖУВАЧА. ЗАРОБІТНА ПЛАТА - 7500
ГРН. ГРАФІК РОБОТИ З 8-00 ДО
17-00, ПН-ПТ. РОБОТА В М. ЖИТОМИР. ДЕТАЛІ ОБГОВОРЮЮТЬСЯ.
(0412)333086,0968044680
• Заточувальник стрічкових пил, терміново запрошується на роботу на пилораму. Робота на вул. Паранжанова, 60,
Житомир. Зп від 7000грн. 0962461677

• Машиніст крана автомобільного "Іва-

• Монолітники; арматурники; монтаж-

новець" 25т. Офіційне оформлення,

ники; різнороби; прораб; інженер ПТО,

соц. пакет. ЗП від 15000 грн. Робота в

м.Київ. З/п договірна, висока. Житло

Полтавській області. Житло надаємо.

надамо. 0673297339

0978123220,0933230844,0933230863.

МЕРЕЖА ХОСТЕЛІВ ПРОПОНУЄ
КОЙКО-МІСЦЕ В М. КИЄВІ. УСІ
РАЙОНИ КИЄВА. 1500-2500ГРН/
МІС З ЛЮДИНИ, 420-600ГРН/
ТИЖ., 100-150ГРН/ДОБА. WWW.
MEGADOM.KIEV.UA, 0959468108,
0968848555,0637925805
• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ
РЕЖИМУ І ОХОРОНИ ПОТРІБНІ НА
РОБОТУ. ВИМОГИ: НЕСУДИМІ, ФІЗИЧНО ЗДОРОВІ. Г/Р 1/3. З/П ВІД
7500ГРН. 0974870271

• Оператор верстатів з ЧПУ, формувальник, плавильник, зачісник, шліфувальник, свердлувальник, маляр, стропальник. Одеса. Житло. 0504927524

ОПЕРАТОРИ НА ПИЛОРАМУ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД ВИРОБІТКУ.
ГРАФІК РОБОТИ ПРИ СПІВБЕСІДІ.
0674104097
• Офіц. працевлаштування в Європі: Польща,Чехія, Германія, Франція,
Естонія, Ізраіль. Житло. Л.МСПУАВ№547294-10.09.10. 0989569863
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• ОХОРОННИКИ. ВАХТОВИЙ МЕТОД (15/15, 30/15 ДІБ), ПРОЇЗД ТА ПРОЖИВАННЯ, ЧАСТКОВО ХАРЧУВАННЯ ЗА РАХУНОК
ФІРМИ. З/П 280-330 ГРН/ДОБА.
0635364282,0674741643
• Охоронці в м.Київ. Вахта 30/15,
20/10, 15/15. З/п 9000 грн. Харчування,
проживання за рахунок піприємства.
0734069918,0952858119

ПОМІЧНИК КУХАРЯ НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ В РЕСТОРАНІ
ДИВНИЙ САД. ХОРОШІ УМОВИ
РОБОТИ. ПОЗМІННИЙ ГРАФІК РОБОТИ. 0974823119,ЛАРИСА
• Потрібні на роботу в Польщу швачки, зварювальники. Робота в Німеччині, Швеції, Франції, Чехії, Польщі.
Ліц. МПСПУ АВ547294 від 10.09.10.
0674550664,0996348031
• Прасувальниць-комплектувальниць, вантажників, водіїв, слюсарів.
Б/к житло, пільгове харчування, міський
транспорт! Оформлення. ЗП 1400017000 грн. Київська обл, Борисп. р-н,
с.Щасливе. 0674347430,0932964393
• Працівники на збір ожини садової
в Київську обл., Макарівський р-н.
Чоловіки та жінки. Безкоштовний
гуртожиток і харчування (продуктовий пайок). Оплата 10 грн за 1 кг.
0967500769,0509210453
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• Працівники на збір ягід малини в Київську обл., Макарівський р-н. Чоловіки
та жінки. Проживання безкоштовно.
Продуктовий пайок. Оплата 10 грн за
1 кг. 0967500769,0509210453

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ
ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА
ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. WWW.
RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO2@
GMAIL.COM., (050)9242613,(050)51
58585,(067)9040066
• ПРИБИРАЛЬНИКИ (ЧОЛОВІКИ ТА
ЖІНКИ) ПОТРІБНІ В ТОРГОВІ ЦЕНТРИ І СУПЕРМАРКЕТИ В М. КИЇВ.
РОБОТА ПОЗМІННА. ДОПОМОГА
З ЖИТЛОМ І ОПЛАТА ПРОЇЗДУ
ДО М. КИЇВ. З/П 7000-10500 ГРН.
0675268435,0660611520
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ (НЕ ПОВНИЙ
РОБОЧИЙ ДЕНЬ)НА РОБОТУ В
РЕСТОРАНІ ДИВНИЙ САД. ХОРОШІ УМОВИ РОБОТИ. ПОЗМІННИЙ
ГРАФІК РОБОТИ. 0974823119,ЛАРИСА

• Работа в Польше, Чехии, Латвии,
Германии, Израиле. Оформление и
проезд за наш счет. З/п от 20 000 до
80 000 грн. Сопровождение на время
работы. 0665859090,0685859090
• Рибному господарству (Київська обл.,
Броварський р-н, с. Гоголев) потрібні:
вантажники, підсобні робітники, роздільниці риби. Надаємо житло, безкоштовні обіди, спец.одяг, розвезення служ.
транспортом. Оф.працевлаштування.
Гідні ЗП. 0674098570
• Рибопереробному підприємству (Київська область) потрібні пакувальники
продукції, обробники риби, водій навантажувача, обліковець, вантажники.
ЗП від 11000 грн. Безкоштовне житло і
обіди. 0978101848,0509531032.
• Робота в Польщі. Всі вакансії безкоштовні, від прямого роботодавця.
Зарплата 18000-43000грн. Можна без
знаючи мови, навчання на місці. Лiц.
МСПУ 9978 вiд 09.07.2018. Т. в Польщі
+48536012943(viber),+48537758355(
viber),

• ТЕРМІНОВО НАБИРАЄМО МУЛЯРІВ НА БУД-ВО КОТЕДЖІВ У
ЛИТВІ, ОФІЦ. ПРАЦЕВЛ., ЗП ВІД
25000 ГРН. НАКАЗ МСПУ №1196
ВІД 22.08.2018 ПРО ВИД. ЛІЦ. З
ПОСЕРЕДНИЦТВА В ПРАЦЕВ-НІ.
0689423495 (VIBER,WHATSAPP),
0689423549VIBER,WHATSAPP
• Токар, зварювальник, контролер ВТК,
слюсар-ремонтник, електрик, різальник
металу, машиніст крану. Одеса. Гуртожиток. 0504927524
• Швейцарський виробник ГЛАС
ТРЬОШ КИЇВ запрошує на роботу в
м. Київ! Г/р 5-денний, можливо без д/р,
офіційне працевлаштування з першого
дня, надаємо житло! 0674969050

2. НЕРУХОМІСТЬ
2.14. Продам Комерційна
• ПРОДАМ! 3-Х КІМНАТНА КВАРТИРА ПО ВУЛ. С.БАНДЕРИ. 3-Й
ПОВЕРХ, ПАНЕЛЬНИЙ БУДИНОК,
48 КВ.М. ЦІНА 646555ГРН (ТОРГ).
0677380160,ВЛАСНИК.

20

WWW.ZT.20MINUT.UA

Бізнес

Середа, 24 липня 2019

ЗАЛІЗНИЧНА КОЛІЯ –
ЗОНА ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
Протягом 2018 року на перегонах Житомирської області у межах дистанції
колії зафіксовано 4 випадки травмування сторонніх осіб. Із початку 2019 року
травмовано 2 особи із смертельним наслідком, на перегоні Красносілка –
Нова Борова, Майдан Вила – Радулене.
Більшість нещасних випадків травмування сторонніх громадян, у тому числі
зі смертельним наслідком, які трапляються на залізниці сталися в результаті порушення громадянами «Правил безпеки громадян на залізничному транспорті
України», затверджених наказом Мінтрансу від 19.02.1998 № 54, а саме: переходу
залізничних колій у невстановлених місцях, ходіння по залізничних коліях, перебування в стані алкогольного сп’яніння на території об’єктів залізничного транспорту,
при спробі піднятися на дах вагону, травмування електричним струмом та інші.
Багато громадян, які знаходяться на залізничній колії, поводяться як їм
заманеться. Прагнучи скоротити шлях, зекономити хвилину, переходять залізничну колію в невстановлених для цього місцях, виходять на залізничну
колію у стані алкогольного сп’яніння. Деякі з них відбуваються травмами, а інші
розплачуються життям.
Громадяни! Не дозволяйте дітям ходити та гратися на коліях поблизу залізниці, вилазити на дахи вагонів, фотографуватися, не залишайте їх без нагляду. Попереджуйте їх про небезпеку. Безпека дітей у великій мірі залежить
від уважного та дбайливого до них ставлення з боку дорослих!
Життя – дуже тяжка плата за безтурботність та халатність. Залізнична колія –
є зона підвищеної небезпеки. Про це повинен пам’ятати кожен.
Південно-Західна залізниця
Житомирська дистанція колії

ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Підвальне приміщ. заг.пл. 323.8 кв.м., за адресою: м. Житомир, пров. Червоний,
45. Дата торгів: 14.08.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №363088;
2. Зем.ділянка, пл. 0,25 га, К/Н1822081200:03:001:0645, за адресою: Житомирська
обл., Житомирський р-н, с. Вереси, Бригада Смоківка №679, 680. Дата торгів: 15.08.2019
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №363493 (уцінено лот № 354333);
3. Зем.ділянка, пл. 0,2 га, К/Н1822081200:03:001:0644, за адресою: Житомирська
обл., Житомирський р-н, с. Вереси, Бригада Смоківка №683. Дата торгів: 15.08.2019
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №363490 (уцінено лот № 354327);
4. Зем.ділянка, пл. 0,2 га, К/Н1822081200:03:001:0642, за адресою: Житомирська
обл., Житомирський р-н, с. Вереси, Бригада Смоківка №681. Дата торгів: 15.08.2019
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №363467 (уцінено лот № 354341);
5. Цілісний майн. комплекс розташ. на зем.ділянці заг.пл. 15,4384 га, К/
Н1810400000:01:007:0160, за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Червона,
63. Дата торгів: 15.08.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №362781;
6. Квартира №2, що скл. 1/2 част. житл. будинку з надвірн. будівлями, заг.пл. 69,5
кв.м.. житл.пл. 34,2 кв.м., за адресою: Житомирська обл., м. Овруч, вул. Шкільна, 13,
кв.2. Дата торгів: 15.08.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №362779;
7. 3-кімн. квартира заг.пл. 80.4 кв.м. житл.пл. 58.4 кв.м за адресою: Житомирська
обл., м. Бердичів, вул. Європейська (К.Лібкнехта), 110, кв.13 (1). Дата торгів: 15.08.2019
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №362778;
8. Житл. будинок заг.пл. 325.8 м.кв., житл.пл. 94.0 м.кв. та зем.ділянка пл. 0.15 га
за адресою: Житомирський р-н., с. Дениші, вул. Будівельна, 6. Дата торгів: 19.08.2019
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №364324 (уцінено лот № 356106).

3.5. С\Г техніка, та запчастини.
Продам
• АГРОЗАПЧАСТИНИ ДО ОБПРИСКУВАЧІВ, ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ,
ЗЕРНОЗБИР. КОМБАЙНІВ, КОСАРОК, КАРТОПЛЕЗБИР. КОМБАЙНІВ,
КАРТОПЛЕСАДЖАЛОК, КОПАЧОК;
ШИНИ, КАМЕРИ. WWW.AGROKOM.
IN.UA. (099)2012978, (067)6713553,
(063)9628236

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

3. АВТО
3.3. Автомобілі. Куплю

• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIPКЛАСУ, ЄВРОРЕМОНТ, В ЦЕНТ Р І М І С ТА , 2 5 0 Г Р Н / Д О Б А .
ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ.
0665711000,0977228822

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬЯКИХ МАРОК, В БУДЬ-ЯКОМУ
СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП, НЕ РОЗМИТНЕНІ, ПРОБЛЕМНІ. ДОРОГО.
0976484669,0635852350

2.18. Куплю Нерухомість

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ НА
ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВ И Я Х , В КО Р О Т К И Е С Р О КИ. ВОЗМОЖНА ПОКУПКА
КРЕДИТНЫХ, ПРОБЛЕМНЫХ,
ПОСЛЕ ДТП АВТОМОБИЛЕЙ.
0962494994,0983098010ЯРОСЛАВ

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

• ВІЯЛКИ ЗЕРНОВІ, НОВІ, 220-380В,
ПРОВІЮЄ ВСІ ВИДИ ЗЕРНА (СУШЕНУ ЯГОДУ), ЛЕГКА ТА ПРОСТА У
ВИКОРИСТАННІ, ПОВНІСТЮ ЗАМІНЮЄ РЕШЕТНУ ВІЯЛКУ, ВІДПРАВКА НОВОЮ ПОШТОЮ, АБО ІНТАЙМ,
ФОТО НА VIBER. (095)4409323
0677038167, ВІТАЛІЙ
• КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ "АННА", ПРЕС-ПІДБИРАЧІ
РІЗНИХ МАРОК, ТРАКТОРИ
Т-25, Т-82, ПЛУГИ ОБОРОТНІ,
ІНША С/Г ТЕХНІКА, ПОЛЬЩА.
(097)4742211;(097)4742272.
• Техніка від виробника: Сівалка (нова)
СУПН-6(8), УПС-6(8)-посил.рама, 2-к
привід. Культиватор (новий) КСО-4.0;
6.0; 8.0, КРН-5.0; 6.0. Дискова борона (нова) АГ-2.1; 2.4; 2.7; 3.1. Сівалка
(після кап.рем) СЗ-3.6, СЗ-5.4, Тодак-8.
0677801439
• Трактори: "Джон Дір-7720", 2005р.,
200к.с., "МТЗ-952", 2003р., 95к.с.;
комбайн "Джон Дір-1052"; плуги оборотні 3-,4-,5-корпусні; преси; обприскувачі навісні 15-18-21м; жатка кукурудзи 4-8-рядна, та інше.
(097)3850784,(097)5847243

3.8. Автозапчастини. Куплю
• Котли твердопаливні "Кобзар" надійні, сучасні, прості у використанні.
Сталь-4 мм, термомеханічний регулятор тяги, площа обогріву 100-300м2.
Власне виробництво "Канівський механічний завод". www.frezer.com.ua,
0961059178,0473631062

4. БУДМАТЕРІАЛИ
4.1. Будівельні суміші, цемент,
пісок. Продам
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РАСТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М ЗИЛ.
0677905739,447067
• ПРОДАМ ПЕСОК, БУТ, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ДРОВА, ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ, ПЕРЕГНОЙ, ПОДШИВКА. ДОСТАВКА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ, ВЫВОЗ МУСОРА. 0938436692,0976949302СЕРГЕЙ
4.15. Металообробне
обладнання. Продам
• ПРОДАМ ТРУБИ БЕЗШОВНІ ТОВСТОСТІННІ, КОЛА, В АСОРТИМЕНТІ.
0661542484
4.21. Вікна, Двері, Балкони.
Продам
ВИГОТОВЛЯЄМО ДВЕРІ, ВІКНА
(ПІД СКЛОПАКЕТИ), БАЛКОННІ
РАМИ, ЛІЖКА, СТОЛИ, СТІЛЬЦІ ТА ІН. З НАТУРАЛЬНОЇ ДЕРЕВИНИ. ВУЛИКИ, РАМКИ ДЛЯ
ПАСІКИ РІЗНИХ МОДИФІКАЦІЙ.
0975249344,0994665014

21

WWW.ZT.20MINUT.UA

Бізнес

Середа, 24 липня 2019

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність,
яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Поліський лабрадорит», код ЄДРПОУ 32610340
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
ТОВ «Поліський лабрадорит» зареєстроване за
адресою: Україна, 12201, Житомирська область, Хорошівський район, смт. Хорошів, вул. Героїв України, буд. 10, контактний телефон +38 (067) 410‑35‑77,
e-mail: 4103577@ukr.net. Генеральний директор
Загородній Д. О.
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність передбачає промислову
розробку Добринського-І родовища лабрадориту,
придатного для отримання блочної продукції
з декоративного каменю.
ТОВ «Поліський лабрадорит» має Спеціальний дозвіл на користування надрами № 2874 від
25 вересня 2006 р. (продовження від 25.11.2011 р.
строком на 5 років) виданий Державною службою
геології та надр України на площу 4,5 га, а також
Договір оренди землі від «31» липня 2012 р. року
на площу 4,5 га. Строк дії Спецдозволу завершився
25.09.2016 року. ТОВ «Поліський лабрадорит» має
намір продовжити розробку Добринського-І родовища лабрадориту.
Для затвердження запасів після дослідно-пробного видобутку (2008–2015р.р.) на Добринському-І
родовищі лабрадориту у 2015 році силами
ТОВ «Житомирбуррозвідка» виконана геологоекономічна оцінка згідно вимог ДКЗ України.
Запаси лабрадориту Добринського-І родовища
затверджені Протоколом ДКЗ України № 3528 від
10.02.2016 року та доповнення до нього – Протоколом ДКЗ України № 3738 від 01.12.2016 року. Запаси
за категорією А становлять 588,1 тис.м3. Родовище
з часу затвердження запасів не розроблялося.
Корисною копалиною родовища є незмінений
процесами вивітрювання лабрадорит. Розкривними породами є пісок, каолінисто-жорствяна
кора вивітрювання та грунтово-рослинний шар,
який знятий при дослідно-промисловій розробці
і заскладований в окремий кагат для наступного
використання при рекультивації.
Лабораторні випробування корисної копалини
проведені з метою визначення придатності породи
на отримання блочної сировини для виробництва облицювальних виробів, що відповідають
технічним вимогам ДСТУ Б EN1469:2007 «Вироби
з природного каменю. Облицювальні плити. Вимоги» (ЕN1469:2004, IDT).
У відповідності з класифікацією декоративності облицювальних кам’яних матеріалів лабрадорит
Добринського-І родовища по декоративності належить до ІІ класу, тобто є декоративним.
За рівнем природної радіоактивності лабрадорит Добринського-І родовища відноситься до
І класу застосування, тобто може використовуватись для всіх видів будівництва без обмежень. Відходи від виробництва блоків відповідають вимогам
відповідних стандартів і будуть використані для
виробництва каменю бутового, щебеню та відсівів.
Технічна альтернатива 1:
Приймається транспортна система розробки
родовища відкритим способом із зовнішнім розташуванням відвалів розкривних порід. Розробка
розкривних порід здійснюватиметься екскаватором
ЕО‑4124. Транспортування пухких розкривних
порід у відвал здійснюється автосамоскидом
КрАЗ‑256Б в/п 12,0 т.
Технологічна схема добувних робіт передбачає
одержання товарних блоків в дві стадії шляхом
відокремлення від масиву монолітів, перекидання
їх на підошву уступу, а потім розділення монолітів
на блоки потрібних розмірів.
Відокремлення моноліту від масиву проводиться безвибуховими методами за допомогою алмазно-канатних машин, НРС та металевих клинків.
Вертикальне транспортування блоків виконується самохідним стріловим краном КС‑5363Д,
перевезення блоків на склад і відходів на переробку – автосамоскидом КрАЗ‑256Б та фронтальним
навантажувачем XZ‑667.
Забезпечення кар’єру стисненим повітрям
здійснюється від компресора ПКС‑10. Споживачами стисненого повітря на кар’єрі є станки ударнообертального буріння СБУ‑100. Для виконання до-

поміжних робіт використовується бульдозер Т‑170.
Переробку відходів на щебінь передбачається
здійснювати на пересувній дробильно-сортувальній установці СМД‑187, що буде розташовуватись
на промисловому майданчику та забезпечить
сортування щебеню на три фракції.
Пилеподавлення та зрошування кар’єрних доріг і території проммайданчика здійснюватиметься
поливомиючою машиною ПМ – 13013.
Технічна альтернатива 2: Попереднім робочим
проектом розробки родовища передбачалося використання буро-вибухових методів. Оскільки дані
методи є економічно невигідними і підвищують
природну тріщинуватість каменю, зменшуючи
вихід його блочності, та є шкідливими для довкілля, технічна альтернатива 2 по використанню
буро-вибухових методів не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Щодо територіальної альтернативи 1:
Розвідане Добринське-І родовище лабрадориту
знаходиться на малопродуктивних землях Добринського старостинського округу Хорошівського
району Житомирської області в 600 м на схід від с.
Добринь за межами населеного пункту.
Обмеження щодо територіальної альтернативи
2 не розглядаються у зв’язку з тим, що територіально Добринське-І родовище лабрадориту розташоване в межах планованої ліцензійної ділянки
і має географічну прив’язку та затверджені запаси.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Вплив на соціальне середовище позитивний.
Найбільш важливим із соціально-економічних
факторів є забезпечення ТОВ «Поліський лабрадорит» сировиною, збереження робочих місць та
можливість поповнення державного та місцевого
бюджетів.
5. Загальні технічні характеристики,
у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг
виробництва тощо)
Площа ліцензійної ділянки 4,5 га. Режим
роботи кар’єру сезонний – 260 днів на рік при
п’ятиденному робочому тижні в одну 8 годинну робочу зміну. Розрахунковий термін служби
кар’єру складає 47,2 роки.
Середньорічна виробнича потужність видобутку 12,5 тис. м3 гірничої маси, в тому числі 2,5 тис.
м3 блоків. Середня глибина кар’єру на кінець відпрацювання – 25,0 м. Інженерно-геологічні умови
родовища прості – середня потужність пухких
розкривних порід – 3,0 м. Скельні розкривні породи
на родовищі відсутні.
Очікуваний водоприплив в кар’єр на кінцевий
строк розробки становитиме 67,0 м3/добу.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Щодо технічної альтернативи 1: екологічні
та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно Законодавства України з дотриманням нормативів гранично-допустимих
рівнів екологічного навантаження на природне
середовище, санітарних нормативів, охорони праці,
пожежної безпеки, радіаційного контролю, поводження з відходами тощо.
Кар’єр Добринського-І родовища лабрадориту
відповідно до ДСП № 173–96, відноситься до ІІ
класу підприємств виробництва будівельної промисловості. Санітарно-захисна зона кар'єру складає
500,0 м. Кар′єр, як гірнича виробка, відноситься до
класу наслідків СС‑2.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
Щодо технічної альтернативи 1:
При розробці родовища враховувати:
– зняття розкривних порід та складування їх
у зовнішній відвал з подальшим використанням
для рекультивації;
– захисту території від несприятливих природних явищ (зсуви, ерозія схилів, підтоплення тощо);
– прокладка під’їзних шляхів та запобігання
пилоутворення на них; встановлення попереджувальних, захисних та огороджувальних конструкцій;
– здійснення маркшейдерсько-геологічних робіт та створення ефективної системи моніторингу.
Щодо територіальної альтернативи 1:
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні,
гідрологічні, екологічні та інші вишукування вико-

нуватимуться у необхідному обсязі згідно чинного
законодавства в межах планованої ліцензійної
ділянки ТОВ «Поліський лабрадорит».
8. Сфера, джерела та види можливого
впливу на довкілля:
Щодо технічної та територіальної альтернативи 1:
Можливі впливи планованої діяльності з експлуатації родовища на довкілля включає:
Клімат і мікроклімат: зміни не очікуються.
Геологічне середовище: Порушення земної
поверхні на площі 4,5 га на глибину до 25,0 м. Вироблений простір кар’єру після відпрацювання
корисної копалини можливо використовувати
під водойму технічного або рекреаційного призначення, виположені відкоси кар’єру засіваються
різнотрав’ям.
Водне середовище: Вплив на поверхневі та
підземні води в районі розробки Добринського-І
родовища лабрадориту. По трубопроводу кар’єрні
води з водозбірника будуть скидатись в водовідстійник. В необхідній кількості ця вода буде використовуватись для виробничих потреб, а решта
буде скидатись в низину, що на південний схід від
кар’єру. На відстані більше 500 м протікає мала
р. Добринка.
Повітряне середовище: Викиди забруднюючих
речовин при проведенні розкривних та видобувних
робіт, розвантажувально-навантажувальних робіт
та двигунів автотранспортних засобів та здування пилу з відвалів кар’єру. В атмосферне повітря
здійснюються викиди речовин у вигляді суспендованих твердих часток, недиференційованих за
складом, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, сірчистого ангідриду, вуглеводнів граничних С12-С19,
парникових газів.
Шумове середовище: незначне шумове навантаження, пов’язане з роботою гірничо-транспортних засобів та ремонтних робіт, яке не повинне
перевищувати нормативних показників.
Грунти: зняття ГРШ з площі земельної ділянки
відбувалося під час дослідно-промислової розробки на площі 4,5 га, відведеної під розробку
кар’єру; за межами виділеної ділянки вплив на
ґрунти відсутній.
Рослинний і тваринний світ: тимчасове збіднення флори і фауни. ПЗФ та перспективні для
заповідання території відсутні. Державний лісовий
заказник місцевого значення «Забране» знаходиться на відстані 6 км на захід від родовища.
Техногенне середовище: утворення відходів
та їх утилізація.
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: Планова
діяльності належить до другої категорії видів
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний
вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на
довкілля згідно із ч. 3 ст. п. 3 ст. 3 Закону України
"Про оцінку впливу на довкілля", № 2059-VIII від
29 травня 2017 року (видобувна промисловість:
видобування корисних копалин).
10. Наявність підстав для здійснення
оцінки транскордонного впливу на довкілля
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.
11. Планований обсяг досліджень та рівень
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з ОВД відповідно до ст. 6 ЗУ «Про оцінку
впливу на довкілля» № 2059-VIII від 29 травня 2017
року, а саме: геологічне середовище; природне
середовище; поверхневі та підземні води, грунти,
ландшафт, рослинний та тваринний світ, соціальне
та техногенне середовище. Будуть враховані зауваження та пропозиції, які надійдуть в результаті
громадських обговорень.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля
та можливості для участі в ній громадськості.
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і відтак
підлягає оцінці впливу на довкілля згідно 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 підпунктом;
– врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку із 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
планованої діяльності на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого
суб’єктом господарювання звіту із оцінки впливу
на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту із
оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше
25 робочих днів громадськості надається можливість подавати будь-які зауваження і пропозиції
до звіту та планованої діяльності, а також взяти
участь у громадських слуханнях. Детальніше про
процедуру громадського обговорення на стадії
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
планованої діяльності на довкілля.
Протягом 20 робочих днів з дня офіційного
оприлюднення цього повідомлення на веб-сайті
Єдиного реєстру із оцінки впливу на довкілля 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.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені у Реєстрі
та передані суб’єкту господарювання (протягом
трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що
подають зауваження і пропозиції, своїм підписом
засвідчують свою згоду на обробку їх персональних
даних. Суб’єкт господарювання при підготовці
звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний
врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції
громадськості, надані в процесі громадського
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації. Детальна інформація про це
включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої
діяльності
Висновок з оцінки впливу на довкілля, що
видається Департаментом екології та природніх
ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації згідно Закону України “Про оцінку
впливу на довкілля” для одержання Спецдозволу
на користування надрами.
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілля, необхідно надсилати до Управління екології та природних ресурсів Житомирської
обласної державної адміністрації, що розташоване
за адресою: 10014, м. Житомир, вул. Театральна,
17/20, тел./факс (0412) 22‑08‑24, e-mail: pryroda@
ecology.zt.gov.ua, контактна особа Семенюк М. М.
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БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

профнастил
від 85 грн/м2

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.

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

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

ФУНДАМЕНТНІ
БЛОКИ

БУДСУМІШІ

КОЛОДЯЗНІ
КІЛЬЦЯ

ЯКІСТЬ - ГАРАНТІЯ НАДІЙНОСТІ!

БЕТОН и РАСТВОР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ДОСТАВКА

МИКСЕР (КАМАЗ)
МАРКА ОТ 100 ДО 500

ЗИЛ КАМАЗ

металочерепиця
від 129 грн/м2

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

096 952 45 40, 093 338 71 81

Запрошуємо на

РОБОТУ

експертів з кредитування!

Що потрібно від тебе:
Бути комунікабельним.
Мати бажання працювати.
Мінімальний досвід
вважається перевагою.

0674402232
0674402248
www.icredit.ua

Що ти отримаєш:
Як основний, так і додатковий
дохід.
Можливість встановлювати
власний графік роботи.
Зможеш брати участь в акціях
компанії та отримувати чудові
подарунки.
Станеш частиною великої та
дружньої команди в міжнародній
компанії.

8. РІЗНЕ
8.6. Продукти харчування.

8.24. Інше. Куплю

КУПЛЮ ГРЕЧИХУ, ГОРОХ, ЯЧМІНЬ,
ПШЕНИЦЮ. 0674308961
6.17. Послуги. Iншi

6.5. Кредити. Ломбарди

• Гарантована допомога в оформлені

• Кредит до 100 000 грн. без отказа.
Кредитная карта до 50 000 грн. Перекредитуем ваши кредиты до 200 000
грн. 0732551010,0662551010

кредита пенсіонерам і непрацевлашто-

6.13. Ремонт техніки

ваним. Оформлення від 5000 до 500
тыс.грн. Без довідок, застави та поручителів. Виводимо з чорних списків.
(068)9019586,(050)8682005

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІНА КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЗАПРАВКА.
ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. ВИЇЗД ПО ОБЛАСТІ. 0975107907,0932929225
БУДІВНИЦТВО
КОТЕДЖІВ
тел. +38 (097) 325-84-86

ВТРАЧЕНО ДОКУМЕНТ НА НЕРУХОМІСТЬ НА АДРЕСУ С.ТРОЯНІВ,
ВУЛ. ДОВГОЛІВКА, 80 НА ІМ`Я
ВОНСОВИЧА ЯНА ГЕННАДІЙОВИЧА ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
ВТРАЧЕНО ПРИЗИВНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ВИДАНЕ 16.01.2012Р., НА
ІМ`Я ЛЕВКОВ БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Куплю

6. ПОСЛУГИ

8.20. Стіл знахідок. Загубив

• Купимо б/в повітряний ресивер
від 2,5 до 4,5 м.куб., Робочий тиск
від 8 кг/м.кв. 0503027262,НіконовОлександр.

8.13. Вторсировина, прийом,

• Куплю дуже дорого! Старовинні

переробка. Куплю

проф.художн. до 1995р. Янтарне на-

ікони, картини худ.Марко Гейко та ін.
мисто(250-1500 грн/1 гр), коралове на-

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ
ТА МАКУЛАТУРУ 0505580047,
0412447919

мисто, книги видані до 1917р, коньяки
СРСР, ін.предмети старовини. Гарантую порядність, справедливу оцінку.
0503466068

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 24 - 30 липня
ОВЕН

Не починайте активних дій, не визначившись з цілями, інакше
час і сили витратите даремно.
Розслабтесь у вихідні.

ТЕЛЕЦЬ

Буд у т ь в д а л и м и
поїздки та контакти,
це зміцнить ваш авторитет
і підвищить самооцінку. Розраховуйте на себе та вміння
домовлятися.

БЛИЗНЮКИ

Ваш і мрі ї маю т ь
шанси реа лізу ватися. А для цього треба
максимально зібратися й не
дозволяти собі зупинятися й
опускати руки.

РАК

По с тара й т е с я н е
перевантажувати себе
справами та не перевтомлюватися. Бажано враховувати інтереси колег.

Поради господині

ЛЕВ

З'я ви т ь с я ба гат о
мож л и в о с т ей, а ле
збільшиться й кількість завдань
та обов'язків. Не варто вступати
в дискусії.

ДІВА

Саме час критично переглянути й, по
можливості, конкретизувати
свої плани. Тоді зможете встигнути добре відпочити.

СТРІЛЕЦЬ

Бажано стримати
свій запал і уважніше
поставитись до ділових проектів. Зайвий поспіх загрожує
призвести до конфліктів.

КОЗЕРІГ

ТЕРЕЗИ

Зараз не час воювати, краще пристосовуватися до обставин, хоч
це суперечить вашим принципам. Вихідні краще провести
на природі.

СКОРПІОН

У вас є реа льний
шанс стати справжнім
господарем становища
та здивувати свіжими ідеями.
Вихідні проведіть у сімейному
колі.

Опинитеся на гребені хвилі, якщо щиро
цього побажаєте. Поставте собі мету та йдіть до її
досягнення. Ймовірна цікава
поїздка.
Вирішальне значення матимуть ваші знайомства. Будьте в курсі
подій, від цього теж залежать
ваші справи. Додайте в своє
життя романтики.

ВОДОЛІЙ

РИБИ

Бажано зберігати
емоційну рівновагу і не
дратуватися з дрібниць. Можлива далека подорож, приємні
події в сімейному житті.

Цікаві факти про хліб
• Щодня в усьому світі з’їдається
9 мільйонів одиниць хліба. І приблизно половина цього хліба йде
на виготовлення бутербродів.
• Французи споживають 67 кг
хліба на душу населення на рік –
найбільший показник в Європі.

світу. Тільки виглядає і називається
по-різному. У кожного народу є
свої улюблені рецепти виготовлення хлібів. У кавказців – лаваш,
у євреїв – маца, у німців – брецель,
у французів – багет, в італійців –
чіабата, в мексиканців – тартілья,
а в індійців – чапати.

• За свідченнями археологів,
перший хліб почали випікати
більш ніж 7 тисяч років тому.
Він був виготовлений не зі злаків,
а з жолудів. А там, де не росли
дуби, борошно робили з горіхів.

• З давніх-давен пекарі дуже
цінувалися. У Стародавній Греції
булочник міг зайняти дуже високу
посаду. У Римі раб, що вмів пекти
хліб, коштував у десять разів дорожче самого вправного гладіатора.

• Хліб в тому чи іншому вигляді присутній в раціоні всіх народів

• «Король» сучасного фастфуду – сендвіч – був винайдений

24

липня
середа

25

липня
четвер

26

липня
п’ятниця

27

липня
субота

Консервування:
що потрібно знати

цілком конкретною особою:
графом Сендвічем.
• Справжнісінький гігант серед
булок з’явився у 1996 році у мексиканському Акапулько. Місцеві пекарі спекли диво-виріб завдовжки
понад дев’ять кілометрів.
• Н а й б і л ьш и й кор ов а й
у світі був зареєстрований на
Софіївській площі у Києві і потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Коровай спекли спеціально для Свята хліба та врожаю.
Його вага склала 150 кг, висота
65 см, а діаметр рекордсмена
виявився 160 см.

28

липня
неділя

29

липня
понеділок

30

липня
вівторок

Чи не кожна жінка у своєму
житті хоча б раз, але стикалася
з таким процесом в домашньому
господарстві, як консервування.
Ще від бабусь і прабабусь нам
залишилося багато перевірених
рецептів і корисних порад. Є
кілька методів консервування
овочів, кожен з яких має свою
й дуже давню історію. Соління, квашення, маринування,
сушіння, заморожування – це
неповний список з усіх відомих
способів консервування, з якими
ми щорічно зіштовхуємося в нашому житті.
Кожен метод консервування
має свою технологію. Процес соління здійснюють за допомогою
використання кухонної солі, розчин якої просочує продукт повністю, знижує активність води,
придатної для розмноження
бактерій. Квашення – це використання молочнокислих бактерій, які виділяють органічні
кислоти і перешкоджають розвитку цвілі. Маринування відбувається за допомогою органічних кислот, які є згубними для
бактерій, але не небезпечними
для людини. Старим і перевіреним способом консервування є
сушка, в процесі якої з продукту
видаляється волога, і мікроорганізми втрачають середовище
проживання для свого розвитку.

Загальні правила
консервування.
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1. Герметичність. Закатувати консервацію потрібно в скляні банки, а закривати в ідеалі металевими кришками з гумовим
ущільнюючим кільцем. Закручені кришки зручніше, і ними,
мабуть, користуються частіше,
ніж «бабусиними» закаточними.
Але кришки-закрутки, або єв-

рокришки, як їх ще називають,
багаторазові (за що їх і люблять).
При відкриванні вони нехай
трохи, але все ж деформуються.
А значить, якщо закрити такою
банку знову, герметичність з часом може порушитися і вміст
зіпсується.
2. Стерилізація. Знезаразити потрібно не тільки банку
і кришку, але і всі прилади, які
будуть застосовуватися у процесі підготовки продукту. Ложки,
ополоники, машинка і все інше,
що знадобиться. Банки і кришки традиційно кип’ятять у воді,
в яку можна додати оцет або лимонну кислоту. Можна прогріти
банки, поставивши денцем вгору
на ємність з киплячою водою,
або в духовці. В останньому випадку температура в камері повинна досягати 160 градусів. Щоб
вбити бактерії, ємності достатньо
потримати в ній 10 хвилин.
3. Повторна стерилізація.
Наповнені банки слід знезаразити ще раз. Для цього потрібна
ємність, в яку банки стануть, не
торкаючись одна одну. Застеліть
дно ємності тканиною, поставте
банки, зверху просто покладіть
кришки. Між банками покладіть тканину, щоб захистити
їх від дотику. Влийте в ємність
воду. Вона повинна бути тієї ж
температури, що і заготовка, яка
знаходиться в банках, інакше
від контрасту скло лопне. Доведіть воду до кипіння і дайте
консервації простерилізуватися
протягом 10–20 хвилин.
Виняток з цього правила –
вміст, який розливають у банки
киплячим. Мова йде про джеми,
компоти і тому подібні продукти, які проходять так звану
самостерилизацію. Наповнені
ними банки прогрівати вдруге
не потрібно.
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реєстрацію інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної
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Тел. (0432) 556397, 556398
Зам. наклад: 14 800 прим.
Замовлення №190427
Передпл. індекс: 08976
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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
НАЙПОВНІША
АФІША ЖИТОМИРА
«Pleasentville BBQ»
вул. Київська, 13
г/р з 9:00 до 1:00

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

Анна

Король Лев

Анна Полятова – це неймовірна жінка.
Вона зуміла поєднати в собі двох абсолютно різних людей. Для всіх навколо Анна –
це молода красива російська модель, яка
всіх навколо може з легкістю зачарувати.
Але насправді за зовнішністю цієї дівчини
ховається небезпечний вбивця. Вона може
позбавити життя будь-якого, хто зустрінеться їй на шляху, якщо для цього буде
необхідність. Анна бере будь-які навіть
найскладніші замовлення, адже ніхто не
підозрює, що ця тендітна дівчина може
вбивати. Вона найнебезпечніша вбивця
в усьому світі.

Безмежна африканська савана зберігає
в собі тисячі різних видів тварин: антилопи,
мавпи, змії, сурикати, гієни і, звичайно ж, царі
звірів – леви. Маленьке левеня Сімба зовсім
недавно з'явився на світ. Він пізнає цей світ і
дивиться на свого батька, справжнього вождя
Муфасу, як на приклад для наслідування. На
жаль, не всі дуже раді народженню Сімби. Брат
Муфаси, якого звуть Шрам, давно мріє про трон,
і левеня явно цим планам завадить. Підступний Шрам зробить так, що Муфаса помре, а
Сімба на довгі роки зникне з савани. На щастя,
маленьке левеня візьме під опіку колоритна
парочка. Вже дорослий Сімба повернеться,
щоб забрати те, що по праву його.

Водій для копа

Стокгольмський синдром

Стю працює водієм машини Uber. Він приємний, спокійний, дуже ввічливо спілкується
з людьми. І ось, його перший клієнт – величезний мужик на ім'я Вік. Як виявилося, він
поліцейський детектив, який викликав машину
для оперативного завдання. Тепер Стю буде з
ним їздити щодо розслідування до тих пір, поки
його не відпустять. Вік переслідує жорсткого
терориста, для чого йому якраз потрібен водій
із машиною. Хоче того Стю чи ні, але йому доведеться бачити всю цю жорстокість, а часом
і самому її проявляти. Бійки, перестрілки та
багато небезпеки для життя – не такою він собі
уявляв роботу водієм Uberа. Хоч би залишитися після цієї поїздочка цілим і неушкодженим.

Це неймовірна, абсурдна, але правдива
історія. У 1973 році у Стокгольмі озброєний чоловік Ларс Ністром вирішив пограбувати банк.
Він також протримав шість днів відвідувачів і
працівників банку в заручниках, щоб його друга
Гуннара випустили із в'язниці. Поліція довго
намагалася домовитися із Ларсом, але все
йде в безодню, коли йому відмовляють виїхати
із заручниками на машині. Поки переговори
тривають годинами, днями чоловік постійно
метається між погрозами людям і спробами
зробити все можливе, щоб їм було комфортно.
У заручників з'явилося досить дивне ставлення
до Ларса, якусь прихильність. Так народився
"стокгольмський синдром".

Жанр: бойовик, трилер

Жанр: мюзикл, пригоди

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

Жанр: бойовик, комедія

Жанр: комедія, кримінал

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

kinoukraina.zt.ua

