
НОВА ЦІНА

Масло Селянське 73% 
200г ТМ «Звенигора»

3515
НОВА ЦІНА

СТАРА ЦІНА

1940

Макаронні вироби 
400г ТМ «Чумак»

1650
НОВА ЦІНА

СТАРА ЦІНА

11095

Ковбаса вар. «Троє 
поросят» в/с п/а

9985
НОВА ЦІНА

СТАРА ЦІНА

780710

Йогурт 3,2% двошар. Ківі/
полуниця/персик-маракуя 

115г «Дольче» ТМ «Лактель»

НОВА ЦІНА

СТАРА ЦІНА

4185

Шоколад Max Fun в асорт. 
160г ТМ «Корона»

3350

СЕРЕДА

РЕКОМЕНДОВАНА 
ЦІНА
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Часи кріпацтва по-житомирськи: 
влада продала готель «Житомир»
разом з людьми?

У Житомирі можуть запровадити  
погодинну подачу води

с. 4-5

ТРАНСПОРТНІ БАТАЛІЇ: 
житомиряни проти 

підвищення  
вартості проїзду

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА
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Вже пройшло  
достатньо часу, щоб 
наслухатися різних 
версій, коли у нас 
в Житомирі відкри-
ється чергова «ро-
дзинка» – провалля 
під склом з експо- 
зицією.

Зрозуміло, що зараз йде 
зміна влади, пройшли другі 
вибори, на черзі – треті, так що 
всім не до історії. А тим часом 
уже буйно розквітає провал-
ля якимись осінніми квітами. 
Більше року ми чуємо обіцянки 
ось-ось закінчити роботи по 
Великій Бердичівській, однак 
надворі останній місяць літа, 
скоро осінь. Як кажуть, обі-
цяного три року чекають? Рік 
ми вже чекаємо. Залишилося 
ще два?

Нагадаємо, що неодноразо-
во як наше видання, так і багато 
інших ЗМІ Житомира висвітлю-
вали та анонсували відкриття 
експозиції підземелля навпро-
ти автодорожнього коледжу. 

Це відкриття дійсно стане «ро-
дзинкою» нашого міста. При-
наймні, у задумах точно має. 
Але постійно з різних причин 
відкриття відкладається, що ви-
кликає масу питань у жителів 
міста. Можна навіть сказати, 
житомирянам кортить поба-
чити експозицію.

Нагадаємо, ідея інсталяції 
з'явилася спільно з колишнім 
головним архітектором міста 
Житомира Юрієм Безборо-
довим, відомим краєзнавцем 

Георгієм Мокрицьким, який 
дуже багато розповів про цю 
добу історії нашого міста, та 
музеєм «Ремісничий двір». 
Це колективна ідея та робота. 
Матеріалами та оформленням 
буде займатися музей історії 
ремесел «Ремісничий двір», 
і це буде вважатися частиною 
експозиції музею. Легенд ба-
гато, і кожен зможе відкрити 
для себе щось нове, але так 
чи інакше це буде історія на-
шого міста.

Руслан Мороз

Вже досить багато 
говорилось та писа-
лось про забруднення 
навколишнього се-
редовища на Жито-
мирщині. Усі шанси 
«здобути перемогу» є 
і у Коростишева.

Майже перед самісіньким 
будинком мера, що по провулку 
Суворова, а саме у 200 метрах 
від нього, люди закидають сміт-
тям старий кар'єр, бруд з якого 
потрапляє прямісінько у річку 
Тетерів. Постійні звернення до 

влади з проханням припинити 
знищення природи залишаються 
без відповіді.

Нагадуємо, що в минулому 
році одна з жительок Корос-
тишева розмістила у Facebook 
звернення з проханням поши-
рити інформацію про суцільні 
сміттєзвалища у лісопосадці по 
провулку Суворова в Коростишеві, 
неподалік будинку мера.

Зокрема на своїй сторінці 
у Facebook Аліна Матвієнко тоді 
поділилася світлинами, на яких 
видно гори сміття: «Люди зовсім 
перестали бачити, що твориться 
під ногами… Мала необереж-
ність прогулятися лісопосадкою 
в Коростишеві в кінці провулку 
Суворова. Побачене просто жа-
хає: 50 метрів від Тетерева, а на-
вколо – суцільний смітник!!! Ще 
більше вражає, що усе це майже 

під хатою голови Коростішівської 
ОТГ Івана Кохана, абсолютно усім 
байдуже!» – наголошує дівчина.

Цими вихідними ми знову 
зробили фото на тому ж місці. 
Люди продовжують викидати 
сміття у лісопосадці неподалік 
житла міського голови, воно май-
же повністю заповнює закинутий 
кар'єр. Колишня перлина полісь-
кого краю вже перетворюється на 
справжнє жахіття.

На фото можемо побачити 
пластик та поліетилен, харчові від-
ходи, будівельне та інше сміття – 
все це розкидано по великій тери-
торії. Про людське недбальство та 
варварське ставлення до природи 
годі й говорити. І питання постає 
не тільки перед місцевою владою, 
але й перед мешканцями приле-
глих будинків: чи подобається їм 
жити у смітті та смороді?

«Теплиця» у центрі Житомира: 
провалля під склом навпроти 
автодору вже розквітнуло,  
а роботи так і не почалися

На Коростишів насувається 
екологічна катастрофа

«Хочеться вірити 
в диво» – саме так 
називається перша 
персональна виставка 
Людмили Шинкарук.

Міжнародний фестиваль мис-
тецтв «Пісенний Спас» ім. Воло-
димира Шинкарука за п’ять років 
існування не лише став помітним 
мистецьким явищем в Україні та за 
її межами, але й змінив мистецьку 
палітру Житомира. Місто цілий 
рік чекає моменту, коли воно пере-
творюється на епіцентр святкування 
Спаса, відкриваючи обійми творчій 
молоді, українській пісні, розмаїттю 
мистецьких талантів та народних 
майстрів, запалюючи нові зірки.

«Пісенний Спас» нерозривно 
пов’язаний з іменем відомого по-
ета, музиканта, ведучого, педагога, 
науковця і просто чудової людини 
Володимира Шинкарука. Після 
його передчасної смерті родина 
Володимира Федоровича виріши-
ла таким чином вшанувати його 
пам’ять, бо люди живуть стільки, 
скільки про них пам’ятають. А за-
вдяки фестивалю пісні Володи-
мира Шинкарука знають тепер 
у багатьох країнах світу.

Як завжди, фестиваль готує 
багато сюрпризів. Однією з таких 

творчих несподіванок стало відкрит-
тя 5 серпня в Gnatyuk Art Center 
першої персональної виставки ви-
робів зі шкіри дружини митця, май-
стрині народної творчості Людмили 
Шинкарук «Хочеться вірити в диво». 
На виставці представлені 15 картин, 
стильні жіночі прикраси, скриньки 
та інші шкіряні речі.

«Захоплення виробами зі шкі-
ри прийшло несподівано. Коли 
Вови не стало, мені потрібно було 
чимось зайнятися, щоб загасити 
ту порожнечу, що була в душі. Це 
була така своєрідна арт-терапія. 
Почала робити квіти, потім пере-
йшла на прикраси, зараз – карти-
ни. На виставку до кожної з картин 
я підібрала рядки із Володіних 
віршів. Він і досі наче говорить 
з нами», – розповідає авторка ви-
ставки Людмила Шинкарук.

Назва виставки – також рядки 
із поезії Володимира Шинкарука:

Час зупинить неможливо,
Та хочеться вірити в диво.
Так хочеться бути щасливим
І не боятись життя.
Відкриття виставки стало пер-

шою акцією у фестивальній програ-
мі V ювілейного міжнародного фес-
тивалю мистецтв «Пісенний Спас» 
ім. Володимира Шинкарука, який, 
нагадаємо, цього року відбудеться 
16–19 серпня. Епіцентром фести-
валю стане вулиця Михайлівська.

«Пісенний Спас» 
запрошує  
на відкриття першої 
персональної виставки  
Людмили Шинкарук
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Вода у кранах жи-
томирян за графіком 
з категорії прогнозів 
цілком може перейти 
у реальність після 
20-го серпня.

Українська асоціація підпри-
ємств водопровідно-каналіза-
ційного господарства «Укрводо-
каналекологія» на своєму сайті 
оприлюднила приголомшливу 
новину про те, хто доводить водо-
канали до банкрутства.

Саме про це йшлося на прес-
конференції «Безперебійне водо-
постачання в Україні відміняється, 
або Хто і навіщо доводить водо-
канали до банкрутства», яка від-
булась 5 серпня в інформаційному 
агентстві «Укрінформ».

Дійсно, прочитавши таку 
новину, більшість дорослого на-
селення згадає недалеке минуле, 
як ще майже на початку нульових 
у Житомирі не завжди була вода 
вночі, або тиск був такий, що во-
дяний стовпчик не міг подолати 
навіть перший поверх. А про 
що тоді було говорити тим, хто 
живе хоч не як Карлсон на даху, 
але все ж насправді майже під 
самим дахом?

Тут потрібно віддати належне 
попередникам. З великими скан-
далами, з величезною критикою 
та інформаційними маніпуляці-
ями, але попередньому міському 
голові Володимиру Дебою вдалося 
подолати проблему погодинного 
постачання води до наших домі-
вок. Але не вдалося передбачити 
наслідки недолугої політики на-
ступників. Про проблеми з якістю 

води у місті ми писали неоднора-
зово, але наразі вони не виріше-
ні. Житомиру вдалося отримати 
кредити на реконструкцію водо-
очисних споруд, але роботи ще не 
завершені. За словами фахівців, 
житомиряни в найліпшому ви-
падку отримають більш-менш 
якісну воду тільки на початку 
2021 року.

Тільки ми звикли до майже 
безперервного постачання води до 
оселі, як нам в спину намагаються 
встромити ножа та поставити пе-
ред фактом: ми практично будемо 
отримувати воду погодинно. Од-
разу згадуються слова Володими-
ра Висоцького про те, чому нам 
пропонують все «по талонах».

Але все по порядку. Наці-
ональна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних по-
слуг, регулює діяльність 100 водо-
каналів України. Але збільшивши 
тариф на електроенергію, регуля-
тор не підняв тарифи на водопос-
тачання та водовідведення. Через 
це тільки за липень водоканали 
України понесли збитки у розмірі 
близько 200 млн гривень.

Основна причина подорож-
чання – встановлення нового та-
рифу на передачу електроенергії, 
який було збільшено з 6 до 37 ко-
пійок за кВт, тобто на 600%.

«У діях Національної комі-
сії вбачаються ознаки статті 219 
Кримінального кодексу України – 
зумисне доведення до банкрут-
ства великої групи комунальних 
підприємств. Через несвоєчасне 
регулювання вартості комуналь-
них послуг і постійне підняття 
вартості електроенергії сьогодні 
100% водоканалів несуть шалені 
збитки. За це хтось має понести 
відповідальність», – наголосила ві-
це-президент Асоціації «Укрводо-
каналекологія» Ольга Бабій.

«Ми хочемо попередити: 
з 20 серпня деякі міста вимушені 
будуть перейти на почасову по-
дачу води, щоб скоротити витрати 
на електроенергію. Якщо ж си-
туація не буде вирішена шляхом 
законодавчого корегування, во-
доканали будуть відключати від 
електропостачання. Припинення 
водопостачання та водовідведення 
матиме непередбачувані техноген-
ні та екологічні наслідки для міст 
України», – відзначила Ольга Бабій.

Якщо питання не буде виріше-
но комплексно до жовтня, відклю-
чення водоканалів від електрики 
призведе також до неможливості 
здійснювати теплопостачання 
в населених пунктах країни.

Асоціація «Укрводоканалеко-
логія» вбачає 2 можливі шляхи 
вирішення проблеми:

– збільшити тарифи на водо-
постачання та водовідведення, 
а також теплопостачання на 20%;

– дозволити водоканалам та 
теплопостачальним підприєм-
ствам купувати електроенергію 
за ціною 1,68 грн.

У будь-якому випадку Наці-
ональна комісія має терміново 
оприлюднити заяви про те, що 
вона має намір робити, адже до 
сьогодні на жодне звернення Асо-
ціації відповіді не було надано.

Також асоціація «Укрводока-
налекологія» звернулася до про-
куратури, Служби безпеки Укра-
їни, Ради національної безпеки 
і оборони України, Адміністрації 
Президента і Кабінету Міністрів 
з проханням терміново втрути-
тись в цю ситуацію.

Ми зателефонували до дирек-
тора КП «Житомирводоканал» 
Житомирської міської ради Ан-
дрія Нікітіна та попросили надати 
коментар з цього питання.

«Щоб цього не сталося, по-
трібно скликати негайно засідання 

Ради національної безпеки та обо-
рони та отримати рекомендацію 
РНБО Кабінету Міністрів України 
прийняти постанову, згідно з якою 
всі водоканали стануть гаранто-
ваними покупцями електричної 
енергії у Енергоатома за найниж-
чою ціною. Щодо Житомира ми не 
можемо бути відокремлені в цьому 
плані. Це загальнодержавне питан-
ня. На поверхні лежать речі, які 
дають зрозуміти, що це гра в бік 
однієї енергетичної компанії з ме-
тою отримання надприбутків. Але 

за це будуть сплачувати всі жите-
лі та підприємства такі, як наше. 
Чому не діє Антимонопольний 
комітет? Тому що все дуже грамот-
но зроблено. Це складна схема зі 
складними відповідями», – про-
коментував Андрій Нікітін.

Так, схема дійсно дуже склад-
на, але чому за гру монополістів 
по всій Україні повинні платити 
пересічні громадяни, які не мають 
великих статків? Питання поки 
що відкрите, тому ми чекаємо на 
реакцію влади держави.
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Просто посеред 
проїжджої частини, 
що ремонтується, 
5 серпня міський го-
лова Житомира Сер-
гій Сухомлин провів 
пресконференцію для 
журналістів.

У Житомирі на вулицях Пе-
ремоги і Великій Бердичівській 
триває капітальний ремонт до-
ріг. Роботи проводить компанія 
«Автомагістраль», яка виграла 
відповідний тендер.

У соціальній мережі Фейсбук 
міський голова написав: «Роби-
мо дороги. Зайшов підрядник, 
який звик працювати на вели-
ких об’єктах. У нього сучасна 
техніка, достатньо робітників 
і чіткий графік. Зараз праців-
ники ПП «Автомагістраль» за-
вершили укладати перший шар 

асфальту по Великій Бердичів-
ській від майдану Соборного до 
Малої Бердичівської і рухаються 
далі до вулиці Довженка. Фі-
нішний шар підрядник планує 
класти за кілька тижнів. Спо-
діваюся, погода сприятиме. Та-
кож зараз ПП «Автомагістраль» 
працює по вулиці Перемоги від 
майдану Короленка до Соборно-
го. Графіку дотримується. Місто 
в розкопках. Розумію, що є не-
зручності для автомобілістів, 
але треба потерпіти. На капре-
монти цього року передбачено 

120 млн грн. Велику частину 
коштів виділили з обласного 
бюджету».

Як повідомив міський го-
лова Сергій Сухомлин під час 
пресконференції, підрядник 
завершив укладати перший 
шар асфальту по Великій Бер-
дичівській від площі Соборної 
до Малої Бердичівської. Також 
було повідомлено про те, що 
ремонт Великої Бердичівської 
пройде до вулиці Довженка, а не 
до Старого бульвару, як раніше 
повідомлялося. Але вже без 

участі обласного бюджету. Фі-
нішний шар підрядник планує 
класти за кілька тижнів.

За словами міського голови, 
житомирська компанія ПП «Ав-
томагістраль» – це досить велике 
підприємство і, як підрядник, 
воно дотримується графіку.

Нагадаємо, роботи із ре-
монту дорожнього покриття на 
вулиці Великій Бердичівській 
розпочалися 12 липня. Тендер 
на виконання робіт виграла 
київська компанія ПП «Авто-
магістраль».

У Житомирі можуть запровадити 
погодинну подачу води

Міська влада повідомила, коли закінчиться 
розпочатий капремонт доріг

 Прінтскрін з Фейсбуку директора «Житомирводоканалу»  
    Андрія Нікітіна
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Зненацька на сайті 
міськради з’явилося 
повідомлення про 
проведення так зва-
ного «обговорення» 
рішень виконкому 
Житомирської місь-
кради щодо проблем 
транспортного сполу-
чення в місті.

Майже за дванадцять годин до 
події, нехтуючи всіма законодав-
чими актами, Житомирська міська 
рада повідомляла про наступне: 
«6 серпня 2019 року о 17:00 в сесій-
ному залі міської ради відбудеться 
обговорення проектів рішень ви-
конавчого комітету Житомирської 
міської ради, а саме:

• Про затвердження умов кон-
курсу з перевезення пасажирів на 
автобусних маршрутах загального 
користування в м. Житомирі;

• Про встановлення вартості 
проїзду в міському пасажирсько-
му транспорті загального корис-
тування;

• Про встановлення видів та 
вартості проїзних квитків (пакетів) 
в міському громадському тран-
спорті.

Просимо вас взяти участь в об-
говоренні даних рішень».

Згідно із законодавством, 
такі повідомлення повинні 
з’являтися на сайт або опри-
люднюватися в будь-який ін-
ший спосіб не менш ніж за сім 
днів до самого обговорення. 
До речі, це вже не перший ви-
падок, коли міськрада намагаєть-
ся створити вигляд дотримання 
чинного законодавства, але в не-
законний спосіб.

Всупереч тому, що більшість 
населення на роботі в цей час і не 
всі взагалі мали змогу дізнатися 
про дану подію, в сесійній залі 
було достатньо містян, щоб роз-
почати обговорення. Але про те, 
що питання громадського тран-
спорту викличе такий супротив 
та спричинить скандал, у стінах 
міськради навіть не здогадувалися.

До того ж більшість взагалі на-
віть гадки не мала про те, який 
зміст документів буде їм запропо-
новано обговорювати. Міськрада 
не потурбувалася повідомити 
заздалегідь також про те, яке 
саме рішення повинен ухвалити 

виконком.
Вже заднім числом ми зна-

йшли на сайті Житомирської 
міської ради проект рішення 
виконавчого комітету та про-
аналізували його. Тож можемо 
наголосити на основних тезах цьо-
го документа, який, до речі, має 
назву «Про встановлення вартості 
проїзду в міському пасажирсько-
му транспорті загального корис-
тування».

Згідно з документом, рішен-
ням виконкому оголошується про 
наступне:

Вартість проїзду на місь-
ких автобусних маршрутах, 
які працюють у режимі марш-
рутного таксі та звичайному 
режимі руху: при оплаті го-
тівкою становить 7 грн; при 
оплаті в безготівковій формі 
становить 6 грн; у разі відсут-
ності (несправності) в тран-
спортному засобі обладнання 
автоматизованої системи об-
ліку оплати проїзду в розмірі 
3 грн; учням шкіл та інших 
загальноосвітніх навчальних 
закладів в розмірі 3 грн на час 
навчального року з 06:00 до 
20:00.

На міському пасажирсько-
му електротранспорті вста-

новлюється вартість проїзду: 
при оплаті готівкою в розмірі 
5 грн.; при оплаті в безготівко-
вій формі в розмірі 4 грн.

Вартість проїзду в міському 
електротранспорті у нічний 
час, тобто в період з 23:00 до 
06:00, становить 10 грн.

Це основні тези, але було 
також багато чого іншого, що 
кожного разу, майже раз на рік 
обов’язково пропонує міська влада 

зробити та ввести, але нічого не 
робить і не вводить. Зокрема мова 
йшла про сумнозвісні валідатори 
та картку житомирянина, про яку 
ми багато чули, але досі так і не 
побачили у дії.

Дуже багато питань було щодо 
зміни самих маршрутів, але власне 
до цього дійти під час обговорень 
не змогли. Багато було зауважень, 
пропозицій, скарг та всього іншо-
го в бік заступника міського голо-

ви Дмитра Ткачука та начальника 
управління транспорту і зв’язку 
Костянтина Підпокровного, який 
саме й почав обговорення.

Зранку 6 серпня житомир-
ські ЗМІ оприлюднили проекти 
майбутніх змін у транспортному 
сполученні. Ми також вважаємо 
за необхідне повідомити нашим 
читачам про наступне.

У Житомирі з середи 7 серп-
ня 2019 року маршрути № 53 та 
№ 53А припиняють обслуго-
вуватися. Але, як стало відомо, 
функцію маршруту № 53 буде 
виконувати об'єднаний маршрут 
№ 110 і № 10, а функцію маршру-
ту № 53А – маршрут № 4.

Начальник автобусного парку 
КП ЖТТУ Роман Мусійчук також 
повідомив, що з 6 серпня марш-
рути автобусів № 110 і 10 будуть 
об'єднані, рух відбуватиметься на-
ступним чином: Соколовський ма-
сив – Сонячне – вул. Покровська – 
вул. Лесі Українки – вул. Небесної 
Сотні – вул. Київська – вул. Вок-
зальна –вул. Вітрука – вул. В. Бер-
дичівська – вул. Жуйка – с. Стани-
шівка (районна лікарня та дитяча 
лікарня). У зворотньому напрямку 
маршрут буде повертати з Київ-
ської на Покровську. Подробиці 
можна дізнатися на персональних 
сторінках в мережі Інтернет та 

Фейсбуці. До речі, саме там біль-
шість містян і черпає оперативну 
інформацію про події у місті.

У Житомирі відновлюєть-
ся автобусний маршрут № 4 за 
такою схемою руху: ТЦ Ринг – 
вул. Покровська – вул. Київська – 
вул. Театральна – вул. В. Бердичів-
ська – вул. І. Гонти – Паперова 
фабрика – Завод силікатних ви-
робів. Працювати на маршруті 
будуть комунальні зелені автобуси 
МАЗ.

У вівторок, 6 серпня, під час 
обговорення стало відомо, що ці 
зміни розробило управління тран-
спорту. Але така «оптимізація» 
викликала скандал та обурення 
житомирян як в соціальних ме-
режах, так і в залі засідань міської 
ради під час обговорення.

Говорив більше начальник 
управління транспорту і зв’язку 
Костянтин Підпокровний. За-
ступник міського голови Дмитро 
Ткачук на захід трішки запізнився, 
але встиг вислухати багато влуч-
них зауважень щодо дотримання 
діючого законодавства чиновни-
ками міськради. Він постійно 
намагався переконати присутніх 
в наявності якоїсь логіки, безумов-
них розрахунків та іншого. Але 
коли були поставлені питання 
відносно того, скільки пасажирів 

ТРАНСПОРТНІ БАТАЛІЇ:   житомиряни проти  
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обслуговує кожна одиниця місь-
кого комунального та приватного 
транспорту, відповісти не зміг. За-
висли у повітрі й питання щодо 
розрахунків вартості пального, 
якщо це дизпаливо або газ. Чому 
саме такі цифри в розрахунках, не 
зміг пояснити і Костянтин Підпо-
кровний.

Більш двох годин тривало 
обговорення в сесійній залі місь-
кради. Але, так і не знайшовши 
згоди, всі присутні погодилися 
звернутися з листом до викон-
кому з вимогами не розглядати 
взагалі друге питання, винесене 
на розгляд та обговорення, до того 
часу, поки не будуть надані чіткі 
та обґрунтовані відповіді на вже 
поставлені питання.

Приватний перевізник Ар-
кадій Савицький (ТОВ «САВ-
ТРАНС») намагався переконати 
присутніх в необхідності підви-
щення тарифів, але не зміг по-
яснити, чому в нього офіційно 
водії мають занизьку заробітну 
плату для Житомира та скільки 
він взагалі перевозить пасажирів. 
Також таємницею залишилося 
взагалі, чи досліджував хто в Жи-
томирі потреби в пасажирському 
транспорті, в яких напрямках є 
більше, в яких менше потреби 
в транспорті та багато іншого, 
пов’язаного з системним до-
слідженням пасажиропотоків 
у місті. Управління транспорту 
практично не може обґрунтовано 
пояснити, звідки з’явилися саме 
такі розрахунки.

Дуже багато зауважень із 
конкретним законодавчим під-
ґрунтям прозвучало відносно 
того, що підвищення відбуваються 
постійно та регулярно. Представ-
ники влади кажуть щоразу одне 
і те ж. Але також ніхто не може 
пояснити, чому відбуваються змі-
ни тарифів при статичних курсі 
долара та цінах на пальне, а також 
як будуть вирішуватися справи 
з валідаторами. До того ж були на-
ведені дані про наявність судових 
рішень про відміну попередніх 
підвищень. Але ніхто з міськради 
про це не згадує.

Слід окремо сказати про за-
уваження, які були надані до 
цього проекту рішення міськви-
конкому за підписом директо-
ра департаменту економічного 
розвитку Житомирської міської 
ради Миколи Костриці. Саме ці 
зауваження ставлять хрест на всіх 
подальших рішеннях виконкому 
як економічно необґрунтованих.

У документі, який був опри-
люднений на сайті міськради, 
йдеться про наступне:

«…в ході розгляду розрахунків 
приватних перевізників були ви-
явлені наступні зауваження:

1. Наказом Міністерства інф-
раструктури України від 15.07.13 
№ 480 затверджено Порядок ор-
ганізації перевезень пасажирів 
та багажу автомобільним тран-
спортом (далі Порядок). Відповід-
но до п. 2.10 Порядку обстеження 
пасажиропотоків здійснюється 
комплексно – на всіх міських, 
приміських та міжміських авто-
бусних маршрутах загального 
користування не менше ніж один 
раз на три роки. Управлінням 
транспорту і зв’язку міської ради 
у 2017 році проведено комплексне 
обстеження пасажиропотоку на 

всіх міських автобусних маршру-
тах загального користування, що 
здійснюють перевезення у звичай-
ному режимі та в режимі марш-
рутного таксі у місті Житомирі. 
У розрахунках планового тари-
фу приватними перевізниками 
не враховано дані обстеження 
пасажиропотоку, проведеного 
управлінням транспорту і зв’язку 
міської ради у 2017 році. (Висновки 
з пропозиціями доопрацювати 
розрахунки суб’єктами господа-
рювання були надані департа-
ментом економічного розвитку 
на адресу управління транспорту 
і зв’язку міської ради, проте зміни 
в розрахунки суб’єкти господа-
рювання не внесли, відповідь на 

висновки від управління не над-
ходила).

2. Заробітна плата водіїв, за-
кладена до планової калькуляції 
тарифу приватними суб’єктами 
господарювання, не досягає рівня 
мінімальної заробітної плати, яка 
складає 4173 гривень, що супер-
ечить ст. 8 Закону України «Про 
Державний бюджет України на 
2019 рік». Лише КП «ЖТТУ» по-
вністю врахувало вимоги галузевої 
угоди при формуванні заробітної 
плати для працівників (враховую-
чи нічні, святкові та інші соціальні 
гарантії).

3. За 10 місяців 2018 року згід-
но з даними GPS пристроїв ви-
явлено неповне виконання рейсів. 
Тобто перевізники не в повній мірі 
здійснюють перевезення пасажи-
рів по графікам руху, які зазначе-
ні в паспортах маршрутів, однак 
в розрахунках тарифів закладено 
витрати на споживання паливо-
мастильних матеріалів, аморти-
зацію транспортного засобу, ТО 
і ПР, заробітної плати водія згідно 
з 100% виконання графіків руху.

4. У більшості розрахункових 
матеріалів витрати на технічне 
обслуговування (ТО) і поточний 
ремонт (ПР) не здійснено або 
здійснено всупереч до вимог 
Методики розрахунку тарифів 
на послуги пасажирського авто-
мобільного транспорту, затвер-

дженого наказом Міністерства 
транспорту і зв’язку України від 
17.11.2009 N1175 та Положення про 
технічне обслуговування і ремонт 
дорожніх транспортних засобів 
автомобільного транспорту, за-
тверджених наказом Мінтрансу 
від 30.03.98 № 102.

5. Не усі перевізники роз-
рахували необхідні витрати на 
оновлення шин, акумуляторних 
батарей, не підтвердили або не 
врахували у розрахунках наклад-
ні витрати (загальновиробничі та 
адміністративні).

6. Перевізникам витрати за 
пільговий проїзд окремих катего-
рій громадян не відшкодовуються, 
але згідно з вимогами Методики 
механізм розрахунку тарифу пе-
редбачає кількість перевезених 
пасажирів як платних, так і без-
оплатних.

7. Перевізники працюють за 
спрощеною системою оподатку-
вання, обліку та звітності і відпо-
відно мають право не здійснювати 
ведення усіх документів, що пе-
редбачено вимогами Методики.

Без вирішення піднятих пи-
тань неможливо підтвердити еко-
номічну обґрунтованість планових 
тарифів».

Цей документ, сподіваємось, 
дозволить поставити крапку у цьо-
му питанні. Але останнє слово –  
за виконкомом…

ТРАНСПОРТНІ БАТАЛІЇ:   житомиряни проти  
     підвищення вартості   проїзду
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Руслан Мороз

Під час засідання 
виконкому Жито-
мирської міської 
ради 7 серпня буде 
вирішуватися питан-
ня «Про зняття з об-
ліку громадян, які 
потребують надання 
житлового примі-
щення з фонду житла 
для тимчасового про-
живання».

На сорок восьмій позачерго-
вій сесії Житомирської міської 
ради, яка відбулася 6 червня 2019 
року, розглядалося декілька пи-
тань. Але всі розуміли, що осно-
вним та найважливішим було 
питання продажу майнового 
комплексу готелю «Житомир» 
за адресою: м. Житомир, май-
дан Перемоги, 6. Також всі дуже 
добре усвідомлювали, що пере-
можцем аукціону та єдиним пре-
тендентом є приватне акціонерне 
товариство «Фаворит Компані», 
яке належить родині народного 
депутата Борислава Розенблата.

Немає сенсу нагадувати про 
неймовірну швидкість прийнят-
тя даного рішення. Менш ніж за 
дванадцять хвилин був проданий 
величезний комплекс, який ро-
ками доводили до банкрутства. 
Питання щодо цього були, є та 
ще постануть у майбутньому. Ми 

зараз не будемо чіпати таємничу 
площину цього питання, а зупи-
нимося на морально-етичному 
боці. Продали готельний комп-
лекс із зареєстрованими та тими, 
які проживають там, людьми, це 
нагадує трішки часи кріпацтва.

Про те, що готель буде про-
даний, стало відомо досить дав-
но, але ніхто нічого не робив до 
останнього. Здається, влада нама-
галася це питання залишити для 
когось іншого, хто прийде піс-
ля… Але вийшло так, що люди 
зараз залишились без даху над 
головою. Завтра (6 серпня – ред.) 
на виконкомі буде остаточно ви-
рішено питання про виселення 
переселенців з готелю. Куди? Та 
хоч на вулицю…

Минулого тижня відбулася 
чергова зустріч із виконуючим 
обов'язки голови Житомирської 
обласної державної адміністрації 

Ярославом Лагутою та очільни-
цею департаменту соціальної 
політики Житомирської місь-
кої ради Вікторією Краснопір. 
Переселенцям було запропоно-
вано для переїзду приміщення 
старого гуртожитку по вулиці 
Старовільській, яке до цього на-
віть встигло побути свого часу 
краєзнавчим музеєм. У жахли-
вому стані, без будь-яких умов 
для проживання сімей з дітьми, 
пристосована тільки для про-
живання суто хлопців, будівля 
не придатна для використання. 
Запропонована для ремонту 
сума занадто мала навіть для 
косметичного ремонту. Виходу 
майже немає…

От і буде 7 серпня за номером 
32 на засіданні міськвиконкому 
розглянуто питання «Про знят-
тя з обліку громадян, які по-
требують надання житлового 
приміщення з фонду житла для 
тимчасового проживання». Допо-
відачем зазначено Надію Ігорівну 
Сидун – начальника відділу по 
обліку та розподілу жилої площі 
міської ради.

Мешканці готелю неодно-
разово звертали увагу на не-
цільове використання коштів, 
які Євросоюз виділяв на ремонт 
і придбання житла для пересе-
ленців. Так свого часу були виді-
лені кошти для реконструкції та 
ремонту готелю «Спортивний», 
розташованого по вулиці Адмі-
рала Щасного. Ремонт готелю 
під переселенців був заверше-
ний на гроші Євросоюзу, також 
була облаштована територія біля 
готелю. Але з'ясувалося, що пере-
селенцям там жити не можна. 
Готель «Спортивний» взагалі не 
пристосований для тривалого 
проживання будь-кого.

Складається враження, що 
переселенців виганяють з готелю 
«Житомир» також через байду-
жість міської влади до громадян. 
Як жартують зараз в Інтернеті, 
«Житомирський міський голо-
ва хотів ще «впарити» задешево 
і переселенців, але Борислав Со-
ломонович відмовився від такої 
слушної пропозиції, пояснив-
ши, що кріпацтво відмінили ще 
у 1861-му році». Було б смішно, 
якщо б не було так гірко. П'ятсот 
тисяч гривен бюджетних грошей 
на «ремонт» без проєкту та без 
надання будматеріалів ситуацію 
взагалі не рятують, а, навпаки, 

погіршують. Репліка з вуст пред-
ставниці міськради: «Невже ви не 
в змозі, отримуючи зарплатню, 
платити за оренду квартири», 
звучить просто як знущання. Це 
ще раз нагадує, наскільки далекі 
можновладці від потреб та споді-
вань пересічного житомирянина.

Дві тендітні активістки Олена 
і Ірина навперебій пояснюють 
ситуацію, в якій вони опинилися:

«Ми прибули сюди після 
початку військових дій. Наші 
чоловіки побували в полоні, ба-
гато хто отримав каліцтва і став 
інвалідами. Повертатися нам 
нікуди. Навіть якщо у багатьох 
там залишилися будинки і квар-
тири, повернутися ми все одно 
не можемо».

На питання, як вони уявля-
ють собі подальше майбутнє 
в Житомирі, відповідають:

«Будемо починати життя 
з початку. Ми працюємо, у нас 
є діти. Дітям легше. Але про-
блему з житлом ми самостійно 
вирішити не можемо. Житло до-
роге. Знімати квартиру теж дуже 
дорого. При наших зарплатах не 
всі можуть собі це дозволити. На 
ремонт житла і на його покуп-
ку різні закордонні організації 
регулярно виділяли гроші. Але 
вони просто зникали. Потім ці 
організації просто припинили 
фінансування в безодню».

Нагадуємо також про те, що 
в. о. голови ОДА Ярослав Лагута 
також не спромігся надати від-
повідь на прохання покинутих 
всіма переселенців з санаторію 
«Тетерів», що під Коростишевом. 
Там люди взагалі готують їжу на 
вогнищах, як у середньовіччі. На 
початку весни їм вимкнули елек-
троенергію. Немає також води. 
Люди написали листа до Прези-
дента України, але чи вдасться їм 
його вручити особисто, питання 
не з легких.

Тож чи потрібні люди владі 
або чи потрібна така влада лю-
дям – відповідь однозначна.

Часи кріпацтва по-житомирськи:  
влада продала готель «Житомир» 
разом з людьми?

 В.о. голови Житомирської ОДА Ярослав Лагута  
     під час спілкування з переселенцями  Гуртожиток по Старовільській

 Готель «Житомир»

 Сесія міськради, під час якої продали готель «Житомир»
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Микола Корзун

Вже більше тижня 
у Житомирі «гуляє» 
новина про очікуване 
призначення нового 
голови Житомирської 
обласної державної 
адміністрації. На 
посаду, яка вже два 
місяці залишається 
вакантною, претендує 
полковник СБУ Віта-
лій Бунечко.

Про нього відомо, що він на-
родився у Рівному, має дипломи 
двох вузів (Волинський держав-
ний університет та Академія 
СБУ) і тривалий час працював 
у напрямі протидії економічній 
злочинності. Нинішній 46-літній 
претендент на посаду голови 
Житомирської облдержадміні-
страції може стати 14-м за ліком 
губернатором Житомирщини. 
Віталій Бунечко може стати пер-
шим головою Житомирської ОДА, 
який не має жодного стосунку до 
Житомирщини (не жив, не вчив-
ся, не працював і не має родичів). 
Загалом для Житомира та Жи-
томирщини це буде справді нове 
політичне обличчя, нова постать 
на олімпі вертикалі влади у Жи-
томирській області.

Виходячи із законів формаль-
ної логіки, головним завданням 
нового губернатора Житомир-
щини стане формування справді 
нової і справді дієздатної команди 
для негайного вирішення наболі-
лих проблем Житомирської об-
ласті. Якщо конкретно, Віталій Бу-
нечко вже за місяць-два (якраз до 
створення нового Кабміну Украї-
ни) має сформувати більш-менш 
згуртовану команду виконавців, 

яка повинна буде виконати багато 
раніше не вирішених завдань.

Що саме змушений буде зро-
бити новий губернатор? Найпер-
шим чином досконало вивчити 
реальний стан економіки області 
і вже на основі «паспортизації» 
ї ї господарського потенціалу 
розпочинати свою діяльність як 
керманича виконавчої гілки влади. 
Звісно, все це доведеться робити 
максимально швидко, не довше як 
упродовж трьох тижнів. Так само 
зрозуміло, що найбільший вплив 
на ефективність роботи нового гу-
бернатора та його команди мати-
ме персональний склад його най-
ближчого оточення. Адже хто б 
і що не говорив, однак у кількох 
попередників нині очікуваного 
нового губернатора Житомирщи-
ни як такої команди однодумців 
не було. Досить лише поглянути 
на склад заступників голови Жи-
томирської ОДА у часи Сидора 
Кізіна, Сергія Машковського чи 
Ігоря Гундича. Заступники жито-
мирських губернаторів у 2014–2019 
рр. з’являлися на своїх посадах 
зазвичай несподівано і активної, 
а тим паче – ефективної допомоги 
голові обласної державної адміні-
страції не надавали. Тому ніхто 
у Житомирі не скаже і не назве 
хоча б одне прізвище заступни-
ка губернатора, який мав вплив 
на розвиток ситуації у будь-якій 
галузі життя нашої області.

Наскільки важко новому гу-
бернатору буде «перезапустити» 
економічне, господарське, а ра-
зом із тим – і суспільно-політичне 
життя Житомирщини у гранично 
короткі терміни? Однозначно – 
важко, оскільки Житомирщина, 
маючи величезний економічний 
потенціал, вже багато років не 
може налагодити процес його 
ефективного використання. Най-
більший відсоток залісненої тери-
торії, яка сягає у Житомирській 
області 34%. Могутній потенціал 
аграрної галузі, яка унікально 
багата та просто універсальна 
за розмаїттям своїх виробничих 

напрямків. Економіку Житомир-
ської області можна швидко пере-
завантажити докорінним чином, 
навіть якщо спиратися лише на 
потенціал її аграрно-селянського 
сектора. Адже із часів С. М. Рижу-
ка у 2011–2013 рр., коли на голови 
селянства Житомирщини сипали-
ся щедрі обіцянки про створення 
обслуговуючих кооперативів, ні-
чого на краще не змінилося. Жи-
томирщина й надалі сподівається 
на щедрість орендаторів землі, які 
платять селянам мізерні відсотки 
за користування земельними «па-
ями». Селянство Житомирщини 
й надалі веде примітивне і мало-
ефективне виробництво, зорієнто-
ване не стільки на ринок, скільки 
на базар… Все це потрібно швидко 
міняти. Причому – дуже швидко.

Ще одним завданням нового 
губернатора Житомирщини стане 
завершення реформи із децентра-
лізації влади в Україні. І те, що 
Житомирська область упродовж 
чотирьох останніх років займала 
перше місце за темпами утворен-
ня об’єднаних територіальних 
громад (ОТГ), сьогодні особливих 
пріоритетів не дає. На фініші ре-
форми із децентралізації влади 
процеси утворення ОТГ вимага-
ють від нового керівництва області 
не лише відмінного відчуття ситу-
ації, але й активної комунікації із 
населенням тих громад, які поки 
що не визначилися. Тим паче, що 

на Житомирщині залишилися за 
бортом реформи із децентраліза-
ції найбільш непокірні громади 
сільських рад, які насправді не по-
годжувалися йти на об’єднання на 
відверто невигідних, а головне – 
зовсім безперспективних умовах.

Ще одне проблемне питання 
обов’язково постане перед майбут-
нім губернатором. Йдеться про 
налагодження тісної і плідної 
співпраці із депутатським корпу-
сом Житомирської обласної ради. 
З одного боку, завдання наче й 
складне, бо у складі Житомирської 
облради немає жодного депутата зі 
складу партії «Слуга народу». З ін-
шого боку, новопризначений голо-
ва Житомирської ОДА має непо-
гані шанси швидко порозумітися 
і налагодити співпрацю із депута-
тами тих фракцій, які не мали або 
втратили парламентський «дах». 
Йдеться про представників УКРО-
ПУ, Народної партії, «Самопомочі», 
«Свободи» чи Радикальної партії 
Олега Ляшка. Підтримки «зверху» 
від парламентарів більшість депу-
татів Житомирської обласної ради 
ще рік точно не матимуть, а тому 
налагодження співпраці із новим 
губернатором для усього складу 
Житомирської обласної ради є 
найкращим виходом у нинішній 
ситуації.

Приблизно така ж ситуація 
може налагодитися у нового гу-
бернатора і у відносинах із громад-

ськими активістами. Звісно ж, но-
вий очільник Житомирської ОДА 
просто змушений буде скасувати 
розпорядження свого попередника 
Ігоря Гундича, який залишив після 
себе повний розгардіяж у стосун-
ках обласної влади з активістами 
громадських організацій. Той під-
хід, коли у губернатора з’являються 
лише відібрані і лояльні активісти, 
вже давно не працює. І. П. Гундич 
прекрасно про це знав. Але він ще 
ліпше знав, що працювати із но-
воутвореною громадською радою 
йому не доведеться. А тому й під-
писав завідомо конфліктне і нікому 
не потрібне розпорядження. Новий 
губернатор мав би зрозуміти, що 
налагодження ефективної співп-
раці із громадськими активістами 
назавжди вирішило б проблему 
проведення сесій Житомирської 
обласної ради, які й досі прохо-
дять в умовах численних кордонів 
і заслонів із бійців Національної 
гвардії та поліції.

І, нарешті, до першочергових 
завдань новопризначеного губер-
натора Житомирщини має нале-
жати співпраця із журналістами. 
Недавній опус високопоставленого 
чиновника із оточення Прези-
дента України стосовно того, що 
«журналісти новій владі не такі 
вже й потрібні», наробив багато 
зайвого і дешевого галасу навколо 
питання, яке дискусії не потребує. 
Оскільки співпраця із журналіс-
тами є аксіомою для будь-якого 
чиновника. А тим паче – для 
губернатора. Не можна сказати, 
що попередники Віталія Бунечка, 
який нині готується до житомир-
ського «відрядження», ігнорували 
ЗМІ, журналістику чи ховалися 
від преси. Але можна впевнено 
говорити і про те, що особливого 
бажання системно та регулярно 
спілкуватися із журналістами ні 
у С. Машковського, ні у І. Гундича 
не відчувалося. Якщо новий гу-
бернатор виправить хоча б лише 
цю недоречність у роботі своїх по-
передників, то матиме очевидні 
«плюси» на своїй новій посаді.

8 серпня 2019 року 
КП «Житомирводока-
нал» буде виконувати 
заплановані ремонтні 
роботи на ВНС III під-
йому «Богунія».

Про це повідомляють у «Жи-
томирводоканалі».

«Плануємо міняти запірну 
арматуру та мити резервуари.

З 8:00 до 21:00 буде відсутнє 
водопостачання за наступними 
адресами:

– БОСи (1/ 9, 10, 66, 127, 304, 423, 
431, 463, 493А, 493Б, 602, 610; 8/19);

– проспект Миру з № 22;
– пров. Рівний;
– вул. Генерала Всеволода 

Петріва;
– вул. Героїв Десантників;

– вул. Гетьмана Самойловича;
– вул. Корабельна;
– вул. Офіцерська;
– вул. Романа Шухевича.
Також буде відсутня вода по 

всьому приватному сектору в ра-
йоні Богунія. Ці роботи необхідно 
виконати для покращення якості 
води та обслуговування мереж. 
Завчасно дякуємо за розуміння!» – 
йдеться у повідомленні КП «Жи-
томирводоканал».

До нас їде… губернатор

Жителів Богунії просять 
запастися водою
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Лариса Бджілка

У Романові застре-
лили собаку на очах 
у дітей.

Про прикрий випадок 31 лип-
ня написала у Facebook Ната Флуд.

«Отак посеред білого дня 
у дворі двоповерхівки біля парку 
Шевченка мажорна молодь роз-
стріляла собачку. У густонаселе-
ному районі, в центрі селища, на 
очах у дітей, просто ради забави! 
Це ще велике щастя, що не виско-
чила з під’їзду в цей час дитина чи 
доросла людина. Була викликана 
поліція. Але… Здається мені, що 
порушникам нічого не буде! Хто 
саме стріляв (а хлопців було чо-

ловік 5), свідки не помітили. Хоча 
у дворі, звідки стріляли, були 
люди. Нехай це буде на їхній со-
вісті. Головне, що в тій компанії 
екс-поліцейські, які нещодавно на 
весь Романів, в справі про нарко-
тики. Вони безнаказано гуляють 
вулицями містечка, стріляють, 
а ще вночі організовують раллі 
на авто по всьому Романову! Що 
далі? Безнаказанність породжує 
ще страшніші злочини! Стає 
страшно жити!» – йдеться у до-
писі Нати Флуд.

У поліції випадок жорстокого 
поводження з твариною підтвер-
дили. «Слідчими Романівського 
відділення поліції розпочато кри-
мінальне провадження за стат-
тею 299 Кримінального кодексу 
України "Жорстоке поводження 
з тваринами"», – поінформував 

начальник Романівського від-
ділення поліції М. В. Більський 
у телефонному режимі нашого 
журналіста.

Згодом у Романівському ВП 
Новоград-Волинського ВП ГУНП 
надали більш обширний комен-
тар: «Повідомлення надійшло 
31 липня, близько 19.25, про те, 
що в одному з дворів у райцентрі 
невідомі застрелили собаку. На 
місце виїжджала слідчо-опера-
тивна група Романівського відді-
лення поліції, яка провела огляд 
місця події. Там дійсно був труп 
тварини, його направлено на екс-
пертизу. Крім того, місцеві жите-
лі вказали, що це могла зробити 
група чоловіків, яка знаходилася 
неподалік. Нині за цим фактом 
проводиться перевірка. Серед цих 
чоловіків дійсно є колишні праців-

ники поліції. Слідчі Романівського 
відділення поліції розпочали кри-
мінальне провадження за стат-

тею 299 Кримінального кодексу 
України "Жорстоке поводження 
з тваринами"».

У Романові, у дворі житлового будинку, 
компанія чоловіків задля розваги 
застрелила собаку

Гендиректора дер-
жустанови затримали 
у службовому кабіне-
ті, а директора держ-
підприємства на виїзді 
з Києва працівники 
Департаменту захисту 
економіки, Головного 
слідчого управління 
Нацполіції та Гене-
ральної прокуратури 
України.

Про це повідомляють у Де-
партаменті захисту економіки 
Національної поліції України. 
Оперативники Департаменту 

захисту економіки викрили та 
задокументували корупційну 
схему приватизації державного 
майна, у якій задіяні високопоса-
довці державної установи «Інсти-
тут охорони ґрунтів України» та 
держпідприємства «Головинський 
кар'єр». На підставі зібраних ма-
теріалів слідчі Головного слідчого 
управління Національної поліції 
України відкрили кримінальне 
провадження за ст. 368 Криміналь-
ного кодексу України.

Так, було встановлено, що 
з метою приватизації державно-
го підприємства представники 
товариства надали пакет докумен-
тів до держустанови. Натомість 
посадовці висунули вимогу щодо 
надання неправомірної вигоди за 
вирішення даного питання. 1,3 

мільйона доларів США хабара 
необхідно надати керівнику Ін-
ституту охорони ґрунтів України 
та 200 тисяч доларів США – дирек-
тору Головинського кар'єру.

За визначену суму керівник 
ДП «Головинський кар'єр», який 
також є головою ліквідаційної ко-
місії, посприяє у пришвидшенні 
процедури ліквідації держпідпри-
ємства, а гендиректор ДУ «Інститут 
охорони ґрунтів України» – у без-
перешкодній його приватизації.

1 серпня працівники Де-
партаменту захисту економіки, 
Головного слідчого управління 
Національної поліції України 
за процесуального керівництва 
Генеральної прокуратури Укра-
їни затримали генерального 
директора державної установи 
«Інститут охорони ґрунтів Укра-
їни» в службовому кабінеті. Він 
одержав пакет з грошима – 1,3 
мільйона доларів хабара.

Крім того, на виїзді з Києва 
було затримано і директора держ-
підприємства. У нього вилучено 
100 тисяч доларів США, які він 
отримав у якості першої частини 
неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання 
про затримання посадовців у по-
рядку статті 208 Кримінального 
процесуального кодексу України 
та повідомлення їм про підозру.

На хабарі майже у 1,5 млн доларів 
США затримали керівника  
Інституту охорони ґрунтів України  
і директора Головинського кар'єру

Саме у таку суму 
працівник суду оці-
нив свою «винаго- 
роду».

Під процесуальним керівни-
цтвом прокуратури Житомир-
ської області закінчено досудове 
розслідування та затверджено 
обвинувальний акт у криміналь-
ному провадженні за фактом 
одержання неправомірної вигоди 
працівником одного з судів облас-
ті за розголошення відомостей, що 
становлять державну таємницю. 
Про це повідомляють у пресслуж-
бі прокуратури Житомирської 
області.

Наразі обвинувальний акт 
стосовно працівника суду за ч. 1 
ст. 328, ч. 1 ст. 368 КК України 
скеровано до суду для розгляду 
по суті.

Установлено, що працівник 
суду, з метою одержання непра-
вомірної вигоди, повідомив служ-
бовій особі державної установи, 
що має стосовно нього відомості 
з грифом «Таємно», якими поді-

литься за відповідну «винагороду».
Свої «труди» за розголошен-

ня відомостей, що становлять 
державну таємницю, а саме ін-
формацію про надання дозволу 
правоохоронним органам на 
проведення стосовно чиновника 
негласних оперативно-розшуко-
вих заходів, працівник суду оцінив 
у суму 3 тис. грн.

«Після передачі вказаних ві-
домостей та одержання неправо-
мірної вигоди у розмірі 3 тис. грн 
зловмисник був затриманий спів-
робітниками Управління Служби 
безпеки України в області, яким 
також проводилося досудове 
розслідування у кримінальному 
провадженні.

Публічне обвинувачення у суді 
здійснюватиме прокуратура Жи-
томирської області», – йдеться 
у повідомленні.

ДОДАТКОВО: санкцією су-
ворішої, ч. 1 ст. 328 КК України, 
передбачено покарання у виді по-
збавлення волі на строк від двох до 
п’яти років з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займа-
тися певною діяльністю на строк 
до трьох років або без такого.

На Житомирщині 
судитимуть працівника 
суду, який за 3 тис. грн 
розголосив відомості, 
що становлять  
державну таємницю
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Ольга Сідлецька

Кількість бездо-
мних тварин – про-
блема, якою перейма-
ються зоозахисники 
всього світу. І якщо 
думаєте, що вас це не 
стосується, ви глибо-
ко помиляєтеся.

Бездомні тварини не тільки 
можуть лякати своєю агресивною 
поведінкою, завдавати укусів, а й 
бути носіями різних небезпечних 
захворювань, зокрема сказу, не 
кажучи вже про ДТП, пов̀ язані 
з їхнім вибіганням на дорогу.

Часи, коли бродячих тварин 
відловлюють, а потім вбивають, 
на жаль, поки що не у минулому. 
В Україні є ряд міст, де саме так 
роблять. Але у Житомирі зо-
озахисники пропонують більш 
гуманний метод – стерилізація. 
Про це говоримо з волонтерами 
Житомирської міської організації 

захисту тварин Тетяною Рисіч та 
Юлією Невмержицькою.

Як розповіла волонтерка 
Тетяна Рисіч, востаннє у Жито-
мирі бездомних собак рахували 
у 2017 році. Тоді їх кількість сяга-
ла 2500. У серпні поточного року 
вуличних песиків знову перера-
хують, аби з̀ ясувати динаміку 
змін. До цього питання ми ще 
обов̀ язково повернемося.

Зі слів волонтерки Юлії Не-
вмержицької, першим в Україні 
гуманне вирішення проблеми 
бездомних тварин запропонував 
Львів. І краще за все про це свід-
чить статистика. Тут у 2017 році 
було 411 безпритульних псів, 41% 
із них був стерилізований. Саме 
у Львові у 2017 році відкрили 
перший в Україні Центр адопції 
(всиновлення) тварин.

Житомир теж намагається не 
відставати. Вже більше 5 років 
волонтери Житомирської міської 
організації захисту тварин про-
водять ряд заходів, аби донести 
до містян, що стерилізація тва-
рин, у тому числі домашніх, – це 
абсолютно нормально.

У чому ж переваги такого 
методу? «По-перше, стериліза-

ція – це гуманний спосіб, який 
дозволяє зменшити кількість 
тварин у місті. Саме він викорис-
товується в європейських країнах 
дуже давно. Ми тільки років з 5 
як почали над цим працювати 
і втілювати у життя», – ділиться 
Тетяна Рисіч. По-друге, стерилі-
зація допоможе уникнути твари-
ні ряду захворювань у майбут-
ньому. Крім того, вони стають 
менш агресивними.

Як розповідає волонтерка 
Юлія Невмержицька, такі ве-
ликі українські міста, як Харків, 
Миколаїв, Одеса, для вирішення 
проблеми бездомних тварин і досі 
знищують їх, однак це не дає по-
трібного ефекту. Житомирські ж 
зоозахисники у своїй роботі керу-
ються кращим досвідом як євро-
пейських країн, так і українських 
міст, зокрема Львова.

Так, заходи зі стерилізації 
звичайно зводять до такої схе-
ми: 1) вилов, 2) стерилізація, 3) 
повернення в місця проживання. 
Як зауважила волонтерка, ідея 
полягає у тому, щоб не робити 
притулки для тварин, куди зво-
зяться усі собаки, які є. «Це до-
сить дороге задоволення, навіть 

утримання маленького притулку. 
Тому виникає таке завдання, як 
адопція, тобто прилаштуван-
ня. «Коли ми простерилізували 
тварину і повернули її на місце, 
вона охороняє свою територію 
і не допускає на неї чужаків. 
Але зараз ми стикнулися з тим, 
що у Житомирі багато стерилі-
зованих безпритульних собак, 
але чомусь з̀ являються цуценя-
та. Звідки? Від домашніх. Нам 

з цього приводу телефонують 
щодня: заберіть цуценя, забе-
ріть кошеня», – говорить Юлія 
Невмержицька.

Волонтерки радять: якщо ви 
маєте домашнього улюбленця 
і не хочете переживати, що ро-
бити з його потомством – поду-
майте про стерилізацію. Саме 
таким гуманним шляхом можна 
досягти зменшення кількості без-
притульних тварин у місті.

Житомирські волонтери: «Стерилізація – гуманний 
спосіб регулювання кількості бездомних тварин»

Як і обов'язки бать-
ків та дітей, аліментні 
зобов'язання теж 
мають взаємний ха-
рактер.

Це означає, що закон покла-
дає на повнолітніх дітей обов'язок 
утримувати своїх непрацездатних 
батьків. Про це у межах проекту 
«Я маю право» інформує Рома-
нівське бюро правової допомоги.

Відповідно до ч. 1 ст. 202 СК 
України обов'язок повнолітніх 
дітей утримувати батьків ви-
никає за наявності сукупності 
юридичних фактів:

– кровне споріднення чи наяв-
ність родинних відносин (усинов-
лення) між батьками та дитиною;

– непрацездатність батьків;
– потреба батьків у матеріаль-

ній допомозі.
Обов'язок утримувати бать-

ків виникає у повнолітніх дітей. 
Зі змісту ч. 1 ст. 202 СК України 
випливає, що неповнолітні діти, 
навіть якщо мають самостійний 
дохід, не можуть бути платниками 
аліментів по відношенню до бать-
ків. Лише у виняткових випадках, 

якщо мати, батько є тяжкохвори-
ми, інвалідами, а неповнолітня 
дитина має достатній дохід (за-
робіток), суд може постановити 
рішення про стягнення з неї од-
норазово або протягом певного 
строку коштів на покриття витрат, 
пов'язаних з лікуванням та догля-
дом за ними (ст. 206 СК України).

Відповідно до ч. З ст. 75 СК 
України особа вважається не-
працездатною у разі досягнення 
пенсійного віку, встановленого за-
коном, або якщо є інвалідом I, II 
чи III групи.

Як правило, обов'язок з утри-
мання непрацездатних батьків 
діти виконують добровільно. Не 
виключається можливість укла-
дення договору між повнолітніми 
сином, дочкою та непрацездат-
ними батьками щодо утримання.

Закон передбачає судовий 
порядок стягнення аліментів на 
непрацездатних батьків у випадку 
невиконання його дітьми добро-
вільно. Розмір аліментів на бать-
ків визначається судом у твердій 
грошовій сумі і (або) у частці від 
заробітку (доходу).

Крім аліментів, сімейне зако-
нодавство допускає можливість 
стягнення з повнолітніх дочки та 

сина додаткових витрат на батьків, 
викликаних тяжкою хворобою, 
інвалідністю або немічністю.

Батьки мають право пред'явити 
позов щодо стягнення аліментів до 
одного з дітей. Але це не означає, 
що весь тягар з утримання батьків 
ляже на плечі цієї дитини. Визна-
чаючи розмір аліментів та додат-
кові витрати, суд повинен взяти 
до уваги можливість одержання 
утримання від інших дітей, до 
яких не пред'явлено позову про 
стягнення аліментів, дружини, чо-
ловіка та своїх батьків. Крім цього, 
при визначенні розміру аліментів 
до уваги також береться матері-
альне становище та сімейний стан 
одержувача та платника аліментів.

В окремих випадках обов'язок 
повнолітніх дочки, сина з утриман-
ня непрацездатних батьків не ви-
никає. Зокрема, якщо мати, бать-
ко були позбавлені батьківських 
прав і ці права не були поновлені, 
обов'язок утримувати матір, бать-
ка у дочки, сина, щодо яких вони 
були позбавлені батьківських прав, 
не виникає (ч. 2 ст. 202 СК України).

Крім цього, дочка, син можуть 
бути звільнені судом від обов'язку 
утримувати матір, батька та 
обов'язку брати участь у додатко-

вих витратах, якщо буде встанов-
лено, що мати, батько ухилялися 
від виконання своїх батьківських 
обов'язків (ч. 1 ст. 204 СК України). 
Ці обставини повинні знайти під-
твердження у судовому засіданні 
на підставі поданих доказів. Слід 
звернути увагу, що у зазначеній 
нормі йдеться про право, а не 
обов'язок суду звільняти дітей від 
обов'язку утримувати непрацез-
датних батьків. Відповідно до ч. 2 

ст. 204 СК України у виняткових 
випадках суд може присудити 
з дочки, сина аліменти на строк 
не більш як три роки.

Якщо ви або ваші знайомі стик-
нулися з правовими проблемами, 
пропонуємо звертатися за безоплат-
ною правовою допомогою до Рома-
нівського бюро правової допомоги 
за адресою: смт Романів, вул. С. Ля-
левича, 2 (4-й поверх, кім. 425) або 
телефонувати за номером 2–32–58.

Обов'язок повнолітніх дітей утримувати 
батьків та його виконання
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1 серпня в день 
пам'яті святого пре-
подобного Серафима 
Саровського у Жи-
томирському Свя-
то-Анастасіївському 
монастирі відбулась 
урочиста священна 
літургія з нагоди пре-
стольного свята ниж-
нього храму головно-
го собору обителі.

Також відзначили 20-річчя 
створення монастиря. Як повідо-
мляє прес-служба Житомирської 
єпархії, очолив торжество молит-
ви митрополит Житомирський 
і Новоград-Волинський Никодим. 
Владиці співслужили архієпископ 
Гурій, архієпископ Бучанський 
Пантелеймон, а також духовенство 
Житомирської єпархії та гості.

На богослужінні були при-
сутні сестри обителі та ігуменя 
Михаїла.

Із словом проповіді до вірних 
звернувся правлячий архієрей 
Житомирської єпархії. На за-
вершення літургії архіпастирі, 
духовенство та вірні обійшли 
собор хресною ходою. Владика 

Никодим привітав усіх із святом, 
побажав заступництва та моли-
товного ходатайства від препо-
добного Серафима Саровського, 
який серед вірян шанується по-
особливому.

Навесні 1999 року неподалік 
Житомира, на руїнах колишньої 
графської садиби, почав розви-
ватися ставропігійний жіночий 
монастир святої преподобно-
мучениці Анастасії Римлянині. 
Працею та молитвами монахинь 
тут з'явилися акуратні келії, не-
великий храм і красивий собор. 
Район цей носить поетичну назву 
Мальованка.

Диво-собор є своєрідним 
відображенням духовної величі 
засновниці монастиря матушки 
Рафаїли.

«У рік заснування монастиря 
мені пощастило спілкуватися 
з цією неймовірно доброю, світ-
лою і мудрою жінкою, яку можна 
назвати унікальною особистістю. 
З дев'яти років скована паралічем, 
вона не могла самостійно пересу-
ватися і сама себе обслуговувати, 
була ростом з дитину і стражда-
ла цілим «букетом» захворювань 
внутрішніх органів, але при цьо-
му матушка притягувала людей 
своєю людяністю і добротою, її 

очі світилися радістю і любов'ю, 
а спілкуватися з нею було неймо-
вірно легко», – згадують про неї 
відвідувачі монастиря.

Матушка Рафаїла багатьом 
допомагала при житті, до неї 
приїжджали за благословенням 
і порадою з усієї України та країн 
колишнього Союзу. Земне життя 
матушки Рафаїли завершилося 
2005 року. Схимонахиня була по-
хована на території монастиря. 
І сьогодні велика кількість ві-
руючих приходить до її могили 
і просить про допомогу.

Серед духовних чад матушки 
Рафаїли були люди і досить за-
можні, і ті, що займали 
високі посади. Так, коли 
матушка за наполяганням 
лікарів проходила ліку-
вання в Ялті, мер міста, 
дізнавшись про її приїзд 
і познайомившись з нею, 
готовий був залишити 
всі свої адміністративні 
справи і перебувати при 
схимниці невідлучно. 
Один з меценатів по-
сприяв у виготовленні 
художньої роботи литих 
соборних врат із зобра-
женнями святої Анастасії 
і преподобного Серафима 
Саровського. Двері, за ви-
сновком експертів, визнані 
унікальним твором мисте-
цтва і занесені до відпо-
відного каталогу.

Нижній храм собору – 

в ім'я преподобного Серафима Са-
ровського – увінчаний унікальної 
краси різьбленим іконостасом. За-
хоплює і краса на всій території 
монастиря. Композиції із зелених 
насаджень навколо собору пла-
нував головний флорист-біолог 
відомої садиби-заповідника графів 
Потоцьких «Софіївка» в Умані.

«Завжди радійте. Безперестан-
ку моліться. Подяку складайте 
за все», –такий принцип життя 
насельниць цього дивовижного 
монастиря.

У статті використані  
матеріали з офіційного сайту 

Житомирської єпархії УПЦ

На сайті Головно-
го сервісного центру 
МВС запрацював 
сервіс, за допомогою 
якого можна легко 
перевірити вартість 
номерного знаку з ба-
жаною комбінацією 
цифр: http://hsc.gov.ua/
vartist-nomeriv/.

Нагадаємо, що набрала чин-
ності постанова Кабінету Міні-
стрів України від 24 липня 2019 
року № 663, відповідно до якої 
розширяється перелік платних 
номерних знаків, доступних для 
замовлення громадянами. Зауваж-
те, що послугою можуть скорис-

татися лише власники легкових 
автомобілів.

Онлайн-сервіс простий у вико-
ристанні: номерні знаки згрупова-
ні за 8 категоріями, і громадянин 
має можливість відсортувати їх від 
найдешевших до найдорожчих 
і навпаки. Всі платні номерні зна-
ки складаються з чотирьох цифр, 
що групуються за наступними 
комбінаціями:

1. Комбінації чотирьох одна-
кових цифр – 30 тис. грн;

2. Послідовні комбінації від 
0001 до 0009–30 тис. грн;

3. Три однакові цифри поспіль 
(наприклад: 0777) – 10 тис. грн;

4. Дві послідовні пари одна-
кових цифр (наприклад: 1122) – 
10 тис. грн;

5. Комбінації 0123 та 1234–
10 тис. грн;

6. Комбінації, що починають-

ся з двох нулів, а наступні цифри 
неоднакові (наприклад: 0032) – 
8 тис. грн;

7. Три однакові цифри не 
поспіль (наприклад: 7077) – 
4 тис. грн;

8. Комбінації, де однакові пер-
ша і третя цифра, друга і четверта 
цифра; або перша й четверта циф-
ра, друга і третя цифра (напри-
клад: 1221; 1212) – 4 тис. грн.

До цього часу можливість авто-
власників офіційно підібрати дер-
жавний номерний знак з бажаною 
комбінацією цифр була обмежена. 
Зазначеною постановою нарешті 
нормативно закріплені ринкові 
ціни на такі номерні знаки, а та-
кож чіткий механізм отримання 
клієнтом даної послуги.

Кожен громадянин може 
скористатися послугою, просто 
звернувшись до зручного за розта-

шуванням сервісного центру МВС. 
Клієнт має можливість самостійно 
обрати номерний знак з електро-
нного переліку номерних знаків, 
наявних на складі цього сервісного 
центру МВС, доступ до якого на-
дається клієнту адміністратором.

Зауважте, що платні номерні 
знаки не є різновидом індивіду-
альних номерних знаків (ІНЗ). Пе-
ревірити можливість замовлення 
бажаної комбінації та замовити 
ІНЗ онлайн – в електронному ка-
бінеті водія.

Якщо клієнт сервісного центру 
МВС не має особливих побажань 
щодо вигляду номерного знаку 
свого авто, під час отримання 
послуги реєстрації або перере-
єстрації ТЗ в сервісному центрі 
МВС він сплачує:

• для транспортних засобів 
усіх категорій вітчизняного ви-

робництва та країн СНД (із ви-
дачею номерного знака) – орієн-
товно 550 грн (послуга – 152,63 грн; 
номерний знак –  орієнтовно 
178,20 грн; бланк свідоцтва про 
реєстрацію ТЗ – 219 грн)

• для транспортних засобів 
усіх категорій іноземного вироб-
ництва (із видачею номерного 
знака) – орієнтовно 590 грн (по-
слуга – 190,15 грн; номерний знак – 
орієнтовно 178,20 грн; бланк свідо-
цтва про реєстрацію ТЗ – 219 грн).

Отримати додаткову інформа-
цію та проконсультуватися можна 
за телефоном (044) 290-19-88 або 
у повідомленнях на Фейсбук-сто-
рінці Головного сервісного центру 
МВС, дізнатися новини сервісних 
центрів MBC – на сайті hsc.gov.ua.

Регіональний  
сервісний центр МВС  

у Житомирській області

Унікальний Свято-Анастасіївський 
монастир відзначив 20-річчя

Відтепер вартість кожного «крутого» 
номерного знаку можна порахувати онлайн
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Степом, степом йшли у бій солдати.
Степом, степом – обрій затягло.
Мати, мати стала коло хати,
А навкруг в диму село…

Ця відома українська пісня була на-
писана тоді, коли ніхто й у кошмарному 
сні не міг уявити новітньої війни в Україні. 
Це пісня про іншу війну, але її звучання 
сьогодні пробирає до мурашок. Бо зно-
ву українська «мати жде свого солдата, 
а солдат спить вічним сном».

Ця пісня нашого земляка Анатолія 
Пашкевича на вірші Миколи Негоди стала 
народною і улюбленою. Так само як і інші 
пісні Анатолія Пашкевича – «Мамина 
вишня», «Хата моя, біла хата», «А мати 
ходить на курган» («Журавка»), «Лебеді 
материнства». Але саме у пісні «Степом, 
степом» є щось особливо рідне, до болю 
близьке й знайоме кожному українцеві. 
Це почуття любові і гіркий досвід втрати, 
це синівский обов'язок захищати Батьків-
щину й мамина молитва за найрідніших.

Сьогодні зірка № 1 в Україні Олег Ви-
нник на початку своєї сольної кар’єри 
розповідав у інтерв’ю в Житомирі, як, 
будучи солістом Черкаського народного 
хору, співав «Степом, степом» разом з ле-
гендарною Ольгою Павловською.

Про цю пісню у 1970-му Олесь Гончар 
сказав: «Чули пiсню «Степом, степом» 
у виконаннi черкасцiв? Поет i компози-
тор обезсмертили нею себе…». А Віктор 
Астаф'єв у 1984 році на книзі, подарова-
ній Миколі Негоді, сформулював: «Пісню 
Вашу «Степом, степом» вважаю таким 
же гімном, що і гімн Кобзаря – «Реве та 

стогне Днiпр широкий». Жити їм у віках, 
а я буду ще писати і писати, користуючись 
її прекрасним, що душу рве правдою, ві-
щим звуком. Уклін і спасибі…»

Про те, як створювалася пісня, розпо-
відав сам автор віршів Микола Негода. 
Спершу вони з композитором Пашкеви-
чем написали пісню танцювальну з ша-
леним ритмом. А потім поет і говорить: 
«Толю, мені так легко було з тобою працю-
вати, ти мене розумів, я тебе розумів. Раз 
ми з тобою спрацювалися, давай напи-
шемо пісню, яка б лягла людям на душу, 
прожила б довше, ніж ця композиція…». 
«Добре написати б таку пісню, – відпо-
відає Пашкевич, – але про що?» Негода 
каже: «Якщо ти помітив, у цьому році 
майже в кожному місті і селі будуються 
пам'ятники загиблим солдатам. А в моїй 
пам'яті ще й досі стоїть поле, степ. Коли 
відступали наші, в нескошених житах 
скошували снаряди солдатів…»

Композитор аж підскочив: «О! Це те, 
що потрібно для пісні!.. Тільки, –каже, – 
щоб в цій пісні були слова про матір». 
І розповідає такий епізод: «В одному селі 
нам показали могилу. І сказали, що сюди 
щонеділі в будь-яку погоду з далекого 
села приходить жінка. У неділю ми піді-
йшли до обеліска, і, правда, побачили 
стареньку жінку, яка на грядочку квіти 
садила. А коли ми дізналися, що це мати 
похованого там воїна, то встали півколом 
і проспівали їй під відкритим небом ці-
лий концерт!».

Анатолій Пашкевич сам згадував про 
історію цієї пісні:

«Перші начерки тексту і мелодії 
з'явилися у мене ще на Житомирщині, до 
від'їзду в Черкаси. Деякий час я працював 
у Коростишеві та жив у готелі. Інстру-
менту під рукою не було, і я щовечора 

музиціював «у думках». Ось так склалися 
перші музичні заготовки, – «риба» … на-
пливає мелодія, вірніше, той її простий 
і широкий такт – «Сте-пом… сте-пом …» 
Часто доробляв, переробляв. Хотів на-
віть кинути все. Але мелодія не залишала 
мене. Разом з нею підбирав слова. Фраг-
менти, які з'явилися разом з мелодією, 
я пізніше показав у Черкасах поетові Ми-
колі Негоді. Він взявся писати свій текст. 
Але довго не виходило. Потім попросив: 
«Давай свою «рибу!». Микола використав 
мої текстові заготовки – вони намертво 
були злиті з мелодією і відкидали інші 
слова як чужорідні. Він зробив літератур-
но досконалий текст. Ось так спільними 
зусиллями і довели ми пісню «до ума».

Микола Негода згадує перше вико-
нання пісні Черкаським народним хором 

і легендарною Ольгою Павловською: «Ви-
конали… Тиша гробова. А потім вибухну-
ли овації. Дивлюся: один плаче, інший… 
Співали кілька разів». І ще згадує, що при 
Пашкевичу хор співав по-особливому: 
«При Пашкевичу Ольгин голос виривав-
ся з такого пекла, страшно було слухати. 
Я скільки разів слухав при Пашкевичу, 
мурашки у мене по спині повзли, і чуб 
ворушився на голові. Розумієте, магічне 
якесь дійство відбувалося».

У пісні почалося своє життя. І вона 
дійсно облетіла світ. Її співали і сьогодні 
співають багато колективів і сольних ви-
конавців. У 1968 р. Софія Ротару в Бол-
гарії на Всесвітньому фестивалі молоді 
отримала з цією піснею золоту медаль 
і першу премію.

Довідково: Анатолій Пашкевич – відо-
мий композитор, диригент, народний 
артист України. Народився 11 лютого 
1938 року в селищі Довбиш Баранів-
ського району. Після школи працював 
у районному Будинку культури, потім 
у Житомирській обласній філармонії. 
Був диригентом і художнім керівником 
знаменитого Черкаського народного хору, 
також очолював Волинський і Чернігів-
ський народні хори. Помер на початку 
2005 р., був похований на старовинному 
черкаському кладовищі поруч з народ-
ною артисткою Ольгою Павловською, 
неподалік могили поета Василя Симо-
ненка, на чий знаменитий вірш «Лебеді 
материнства» Пашкевич написав пісню. 
У Баранівці вулиця Червоноармійська 
свого часу перейменована на Пашкеви-
ча. Встановлено меморіальну дошку на 
будівлі Баранівського будинку культури, 
який тепер носить ім’я Пашкевича. Тут 
проходить пісенний фестиваль «Мамина 
вишня» імені відомого земляка.

Перші кроки Олег Винник робив з піснею 
«Степом, степом» житомирського 
композитора Анатолія Пашкевича

31 липня у Тернополі стар-
тував Кубок України з пожеж-
но-прикладного спорту.

Упродовж двох днів 16 команд зі всієї країни 
змагались за звання кращих. Основне завдання 
цього виду спорту – розвивати у рятувальників 
здібності, що сприяють боротьбі з вогняним лихом. 
І саме тут є можливість продемонструвати не лише 
власну спритність та силу, згуртованість команди 
і особисту майстерність, а й сутність своєї професії.

Змагання з пожежно-прикладного спорту 
включають випробування у наступних видах: 

підйом штурмовою драбиною у вікно четверто-
го поверху навчальної вежі, пожежна естафета 
4х100 м, бойове розгортання та стометрівка 
з перешкодами. Саме останнє випробування 
стало успішним для житомирського рятуваль-
ника Богдана Кухаря.

Під час подолання 100-метрової смуги пе-
решкод за 16.43 с капітан служби цивільного 
захисту Богдан Кухар, начальник спортивного 
комплексу АРЗ СП, посів перше місце. За часи 
незалежності України це – найвище досягнення 
житомирян в особистій першості.

У ДСНС України  
у Житомирській області

Житомирянин Богдан 
Кухар став чемпіоном 
Кубку України з пожежно-
прикладного спорту

 На фото: Анатолій Пашкевич
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Фасад – обличчя приват-
ного будинку, це те, на що 
гості перш за все звертають 
увагу. І від того, наскільки 
продуманим він буде, за-
лежить перше враження 
від будинку в цілому. При 
цьому слід не забувати, що 
зовнішня оболонка будинку 
захищатиме його мешкан-
ців від вітру, холоду, опадів 
і зовнішнього шуму.

Кількість ідей для оздоблення настільки 
широка, що кожен може обрати те, що при-
йдеться йому до душі.

Оберіть свій стиль
Під архітектурним стилем розуміють 

сукупність особливостей обробки і декору-
вання, які об’єднані в одну загальну ідею. 
Отож які стилі користуються найбільшою 
популярністю серед власників приватних 
будинків?

Стиль мінімалізм
Досить популярний завдяки поєднанню 

елементів розкоші і затишку. Для цього 
стилю притаманні такі риси:

• відмова від гострих кутів;
• більш природні лінії;
• незвичайні вишукані візерунки;
• використання нових технологій;
• використання для оздоблення при-

родних матеріалів, зокрема скла і металу.
Архітектура у стилі мінімалізм завжди 

кидається в очі завдяки наявності тонких 
неповторних деталей. Фасад будинку, ви-
конаний у такому стилі, дозволить проде-

монструвати витонченість, неординарність 
і смак його власників.

Стиль хай-тек
Дуже близький до попереднього. Фа-

сади у стилі хай-тек зазвичай виконують 
у білій або сірій кольоровій гамі. Головною 
особливістю хай-тек є використання де-
талей інженерного обладнання не тільки 
за призначенням, але і в якості елементів 
декору. У такій ролі часто виступають вен-
тиляції або трубопроводи. Зовні будинки, 
сконструйовані в цьому напрямку, мають 
відкриті конструкції, на додаток до яких 
використовуються металеві колони або ін-

женерне обладнання. Саме декорування 
фасадів у цьому стилі часто виконують за 
допомогою пластмасових або металевих 
панелей.

Стара добра класика
Користувалася, користується і буде 

користуватися популярністю серед влас-
ників приватних будинків, незважаючи на 
різноманітття більш нових стилів. У чому ж 
особливості таких фасадів:

• будинки в класичному стилі виконані 
виключно з дорогих і ефектних матеріалів;

• відрізняються своєю надійністю;
• притаманні різні орнаменти, скульпту-

ри, колони, а також різьблення по каменю 
і натуральний граніт.

Оформлюючи фасад будинку у класич-
ному стилі, пам̀ ятайте, що це довгий і за-
тратний процес, але результат неодмінно 
потішить вас, адже цей стиль ніколи не 
вийде з моди.

Стиль кантрі
Стилю кантрі притаманне використання 

природних матеріалів – каменю та дерева. 
Навіть якщо камінь штучний, завдяки су-
часним технологіям зовні його практично 
неможливо відрізнити від натурального. Та-
кий стиль оформлення фасаду надзвичайно 

Фасади приватних будинків:  
кращі ідеї оформлення

Люстри
Бра, виконані у різному стилі
Настільні лампи
Вуличні підвісні світиль-
ники та бра
Стельові лампи 
Лампи та комплектуючі зн
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доречним для будинків, розташованих за 
містом, поблизу лісів або гір. Кольорова 
гама передбачає використання м̀ яких при-
родних тонів, що гармонійно поєднуються 
і доповнюють одне одного: бежевий, тера-
котовий, усі відтінки дерева і листя. Головна 
умова – відсутність яскравих кольорів.

Прованс
Як відомо, стиль прованс є частиною на-

прямку кантрі, що має французьке коріння. 
На відміну від «чистого» кантрі, в якому пе-
реважають теплі відтінки, прованс тяжіє до 
більш холодної і яскравої кольорової гами. 
А білий колір можна назвати фаворитом 
цієї стилістики.

Виконати повністю обробку будинку 
в стилі прованс буває досить складно з еко-
номічних міркувань. Коштів на обробку 
всіх стін каменем, навіть штучним, може 
знадобитися чимало. Тому в дизайні фа-
садів приватних будинків дизайнери часто 
вдаються до змішання сучасних оздоблю-
вальних матеріалів, типу сендвіч-панелей 
або сайдингу, залишаючи для облицювання 
дорогим каменем лише цоколь будівлі.

Шале
Дизайн будинку зовні і зсередині пови-

нен бути виконаний в єдиному стилі. По-
пулярними ідеями для заміського будинку 
відрізняється німецький стиль фахверк. Це 
німецький варіант сільського стилю. Для 
нього характерний білий фасад, як би про-
креслений уздовж, поперек і по діагоналі 
балками з темного дерева.

Враховуємо ландшафт
При оформленні фасаду дизайнери 

рекомендують органічно вписувати його 

у навколишній ландшафт. Ваш будинок роз-
ташований поруч з річкою або озером? До-
дайте в обробку скло. Наприклад, оформіть 
скляну веранду або мансарду, спроектуйте 
панорамні вікна. Блиск скла ідеально по-
єднується з блиском води. Так слід вчинити, 
якщо поруч з будинком є басейн.

Ваш будинок знаходиться у лісі? Офор-
міть його дерев’яними панелями або сай-
дингом під брус. Так ваш будинок стане 
продовженням ландшафту. Котедж роз-
ташований посеред доглянутого парку? 
Прекрасний варіант – дизайн в англійському 
стилі або в стилі класицизму. Будинки, роз-
ташовані в степовій зоні, часто оформля-
ються в стилі кантрі. Якщо ж ви живете 
в мегаполісі, зверніть увагу на стиль хай-тек.

Оздоблення фасаду власноруч
Чому вигідно оновлювати фасад само-

стійно? Фасад, зроблений без допомоги про-
фесійних майстрів, обходиться недорого. Ви 
платите тільки за матеріали. Облицювання 
можна вибрати на ваш смак.

Збираючись самостійно декорувати фа-
сад, подбайте про вибір якісного матеріалу. 
Він повинен бути вологостійким, повітро-
проникним, добре зберігати тепло, а також 
бути міцним і не горіти.

Хороший спосіб представити в уяві влас-
ний фасад будинку – фото. Фотографії впо-
добаного будинку потрібно проаналізувати. 
Якості, що сподобалися, сміливо адаптуйте 
під власну дизайнерську концепцію.

Дуже популярний вид обробки – ли-
цьова цегла. Це екологічно чистий ма-
теріал, він має масу переваг. Але покласти 
таку цеглу самостійно дуже складно. Мінус 
лицьової цегли – висока ціна.

Сайдинг – один з найбільш недорогих 

оздоблювальних матеріалів. На нього варто 
звернути увагу, якщо вам належить обли-
цьовувати не тільки основний поверх, а й 
мансардний. Хочете здешевити конструк-
цію? Скористайтеся сайдингом.

Найпоширеніший спосіб декорування 
фасаду – штукатурка. Вона не тільки уте-
плює, але і прикрашає будинки.

Красиві фасади приватних будинків 
можна створити за допомогою комбі-

нування різних оздоблювальних ма-
теріалів. Хочете використовувати різні 
облицювання? Обробіть нижню частину 
будівлі візуально «важким» матеріалом, 
а верх – легким. Наприклад, цокольний 
поверх облицюйте натуральним каменем, 
а основний – дерев’яними панелями.

Оформлюючи фасад будинку своїми 
руками, ви не тільки створите житло своєї 
мрії, але і отримаєте море задоволення.
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Україна може опи-
нитись на порозі но-
вого спалаху дифтерії, 
адже серед населення 
дуже низький рівень 
вакцинації.

Країна вже переживала це 
у 1990-их роках. Тоді через спа-
лах померло 696 людей. Більше 
двохсот житомирян захворіли, 
і вони відчули на собі наслідки 
цієї серйозної хвороби. Але зараз 
можна заподіяти цьому – потріб-
но вакцинуватися. І краще це зро-
бити до початку навчального року. 
Завдяки трансформації системи 
охорони здоров’я сьогодні область 
має достатню кількість якісної та 
безоплатної вакцини.

Дифтерія – небезпечне захво-
рювання, спалах якого забрав 696 
життів українців у 1990-их роках.

Дифтерія – це гостре інфекцій-
не захворювання. Воно передаєть-
ся повітряно-крапельним шляхом 
і призводить до запалення най-
частіше слизових оболонок ро-
тоглотки з утворенням фіброзних 
плівок, загальної інтоксикації та 
специфічного ураження серцево-
судинної та нервової систем.

Її збудником є бактерія – 
дифтерійна паличка (корине-
бактерія). Джерелом інфекції 
є інша хвора людина або носій 
коринебактерії. Особливо не-
безпечні хворі на дифтерію ро-
тоглотки, оскільки вони більш 
активно виділяють збудника при 
диханні, кашлі та чиханні. Вар-
то зазначити, що хоча дифтерія 
передається повітряно-крапель-
ним шляхом, нею також мож-
на заразитися через предмети 
побуту. Це може бути посуд, 
іграшки тощо. Слід пам'ятати, 
що паличка стійка та може збе-
рігатися до 15 діб у зовнішньому 
середовищі. Заразитися на диф-
терію досить легко, уразливі осо-
би всіх вікових груп. Наприклад, 
якщо у громадському транспорті 
є хвора на неї людина, а ви не 
вакциновані, то дифтерійна па-
личка вже у вас є. Тому варто 
якомога швидше вакцинуватися 
і не ризикувати.

Захворювання найчастіше 
розпочинається як ангіна, коли 
на мигдаликах і зіві утворюється 
щільна плівка, виникають на-
бряки обличчя, шиї та слизових 
оболонок дихальних шляхів. Збуд-
ник дифтерії продукує сильний 
токсин, що, проникаючи у кров, 
здатний уражати серце, нервову 

систему, нирки. У хворого може 
порушуватися дихання та ков-
тання, що часто призводить до 
смерті. Також хвороба спричиняє 
виражену слабкість, біль у горлі, 
лихоманку, набряк залоз у шиї.

Свого часу Україна вже пере-
живала спалах дифтерії. Зокрема, 
з 1991-го до 1998-го року. Він був 
спричинений низьким охоплен-
ням дітей вакцинацією та від-
сутністю ревакцинації дорослих.

Тоді на дифтерію захворіли 
близько 20 тисяч українців, 696 із 
них померли. До епідемії рівень 
вакцинації впав із 95 до 80%. Цього 
було достатньо, щоб трапилося 
стільки смертей. У Житомирській 
області тоді на дифтерію захворі-
ло 221 людина.

Вакцинація – єдиний  
спосіб захиститися  
проти дифтерії. Зробити ї ї 
можна безоплатно

Єдиний спосіб захиститися 
проти дифтерії і запобігти розви-
тку небезпечних ускладнень – це 
вакцинація для дітей і ревакци-
нація для дорослих.

Згідно з календарем щеплень, 
дітям роблять вакцинацію про-
ти дифтерії, кашлюку і правця 
(вакцина АКДП) тричі упродовж 
першого року життя, у 18 міся-
ців, а у шість років та 16 років 
проводиться ревакцинація про-
ти дифтерії та правця. Дорослі 
мають проходити обов’язкову 
ревакцинацію проти дифтерії та 
правця (вакцина АДП-М) кожні 
10 років після 16 років. Необхідно 
запам’ятати, що імунітет проти 
дифтерії не зберігається на все 
життя.

«Зараз в Україні значні про-
блеми з кількістю людей, які 
мають щеплення. Уперше за 
останні 7 років в Україні наяв-
на достатня кількість вакцин, 
щоб охопити імунізацією про-
ти дифтерії та правця всі вікові 
групи, які цього потребують. 

Але рівень охоплення щеплен-
нями залишається недостатнім, 
а серед дорослого населення – 
критично низьким.

У 2018 році лише 55% дорос-
лих, які мали бути вакциновані, 
зробили це. Щороку цей показник 
низький, відповідно загальний 
рівень вакцинації серед дорос-
лого населення катастрофічний. 
У Житомирській області рівень 
охоплення щепленнями складає 
55,5%. Хоча в області нині достат-
ньо вакцин – близько 90 тисяч. 
Щодо вакцинації дітей до одного 
року, то Житомирщина і тут має 
недостатні 72,1%.

Варто зазначити, що Всесвіт-
ня організація охорони здоров’я 
вимагає тримати цей показник 

на рівні 95%», – говорить доцент 
кафедри дитячих інфекційних 
хвороб та дитячої імунології 
НМАПО імені П. Л. Шупика 
Федір Лапій.

«Зокрема, завдяки прозо-
рим закупівлям і трансформації 
медичної системи Україна по-
вністю забезпечена необхідними 
вакцинами, які постачаються 
як до комунальних центрів 
первинної медико-санітарної 
допомоги, так і до приватних 
закладів і лікарів-ФОП, які під-
писали договори з Національ-
ною службою здоров’я України. 
Житомирська область зараз 
має достатню кількість якісних 
вакцин. Усі вони для України 
закуповуються Дитячим фон-
дом ООН (ЮНІСЕФ) у провід-
них світових виробників. Їхня 
якість підтверджена Всесвітньою 
організацією охорони здоров’я. 
Житомиряни можуть прийти 
до сімейного лікаря і зробити 
щеплення безоплатно. Адже 
вони вже заплатили за це своїми 
податками. Зараз країна забез-
печена вакцинами для покриття 
більш ніж 100% потреби», – за-
значає Уляна Супрун, в. о. міні-
стра охорони здоров’я України.

Як зробити безоплатну 
вакцинацію

Вакцинуватися проти дифте-
рії необхідно якомога швидше, 
щоб устигнути зробити це до по-
чатку навчального сезону. Адже 
тоді збільшується ризик захворіти, 
тому поки відпустки і канікули, 
варто йти вакцинуватися.

Якщо ви вирішили вакцинува-
тись самі або зробити щеплення 
своїй дитині, то необхідно прийти 
до свого сімейного лікаря, тера-
певта або педіатра. Ви маєте з лі-
карем перевірити записи у вашій 
медичній картці про вакцинацію 
та за потреби зробити щеплення. 
У випадку, коли вам кажуть, що 
у медичному закладі немає вак-
цини, зверніться за роз’ясненням 
до керівника медичного закладу. 
Якщо керівник не може надати 
необхідну інформацію, звертай-
теся за відповіддю до структур-
ного підрозділу з питань охорони 
здоров’я обласної державної ад-
міністрації у вашому регіоні. Бо 
вакцини наразі є.

Посилайтесь на те, що уряд 
зобов’язав обласні структурні під-
розділи з питань охорони здоров’я 
контролювати наявність вакцин 
у кожному закладі первинної 
медичної допомоги. За новими 
правилами саме структурний під-
розділ із питань охорони здоров’я 
має моніторити, чи є достатньо 
вакцин у закладах, і за потреби 
оперативно перерозподіляти їх 
між ними.

«Як і будь-який лікарський за-
сіб, вакцини можуть викликати 
реакції. Наприклад, підвищення 
температури тіла і больові від-
чуття у місці ін'єкції, але вони 
минають за декілька днів і не 
залишають жодних наслідків. 
Якщо дитина має будь-які симп-
томи, які викликають занепоко-
єння, батькам варто звернутися 
за консультацією до педіатра або 
сімейного лікаря. Серйозні реакції 
на вакцини трапляються украй 
рідко. Водночас усі вакциновані 
живі та здорові, а ось ті, хто хворіє 
на дифтерію, часто отримують 
серйозні ускладнення через хво-
робу», – розповідає Федір Лапій.

Необхідно ще раз звернути ува-
гу, що щеплення дорослим проти 
дифтерії відповідно до календаря 
щеплень роблять вакциною, що 
містить два компоненти – проти 
дифтерії і проти правця. Правець 
– захворювання, що уражає нерво-
ву систему та проявляється через 
судоми спазмом м'язів. Хвороба 
виникає, коли збудник (спори бак-
терії Clostridium tetani) потрапляє 
в рану й у разі відсутності кисню по-
чинає виробляти сильний токсин, 
що діє на нервову систему. Бактерії 
живуть у ґрунті та кишковому трак-
ті тварин. Збудник може потрапити 
внаслідок укусів тварин чи травму-
вання уламками деревини.

Офіс підтримки регіо-
нальних комунікацій  

трансформації системи  
охорони здоров’я ексклю- 

зивно для «20 хвилин»

На Житомирщині низький рівень 
охоплення щепленнями проти 
дифтерії. Чим це загрожує?
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Житомирянка Лєна Дарк здобула перемогу 
на відбірковому конкурсі в Юрмалі

Висоцький і колгоспниця-«академік» з Житомирщини

Руслан Мороз

Популярна житомирська 
співачка Лєна Дарк визнана 
найкращою на відбірковому 
конкурсі в Юрмалі та висту-
пила на гала-концерті у кон-
цертному залі «Дзінтарі».

«Спасибі всім, хто тримав за мене 
кулачки, – 1 місце! Сьогодні виступ на га-
ла-концерті в Юрмалі, концертний зал 
«Дзінтарі». На даний момент на лайнері 
«Tallink» проходить відбірковий тур між-
народного конкурсу «Юрмала Шансон». 
Побажайте мені удачі!» – саме таким був 
допис у соціальній мережі Фейсбук Лєни 
після отримання нагороди.

Ми зв'язались з Лєною Дарк одразу піс-
ля повернення її з конкурсу, аби привітати 
з перемогою і дізнатися подробиці.

�� Руслан Мороз: Для початку 
дозвольте привітати вас з перемо-
гою. Наші читачі хочуть дізнатися 
більше про сам конкурс в Юрмалі.

Лєна Дарк: Щороку проводиться між-
народний конкурс шансону. І кожен раз він 
проводиться в новому місці. Цього року 
конкурс проходив під час круїзу з Риги 
в Стокгольм на лайнері. Точніше, його 
відбірковий тур. На наступний день було 
оголошення результатів і екскурсія по Сток-
гольму. І вже після повернення, в Юрмалі, 
був сам концерт у залі «Дзінтарі».

�� Руслан Мороз: А скільки учас-
ників було взагалі?

Лєна Дарк: На жаль, цього року учас-
ників було не дуже багато. До того ж учас-
ників відбирали вже на попередньому етапі 
за представленими піснями, і вже тільки 

потім був відбірковий тур, де оцінювалося 
виконання і сам артист, його майстерність 
на сцені. На концерті в Юрмалі були вже всі 
представники більшості країн пострадян-
ського простору. Тут були і зірки шансону, 
і виконавці, але тим і цікавий гала-концерт, 
що тут представлені усі види цього жанру.

�� Руслан Мороз: А які ще пісні 
ви виконуєте, крім шансону?

Лєна Дарк: Я взагалі не сказала б, що 
це – шансон. Ви чули українську народну 
пісню «А я знаю, що гріх маю»? Так ось, була 
відібрана для гала-концерту саме це пісня! 
Це – не шансон! Це саме українська народна 
пісня українською мовою! Але знову ж таки 
саме ця пісня сподобалася журі і посіла 
перше місце на відбірковому турі. І друга 
пісня, яка була відібрана для конкурсної 
програми, це пісня російською мовою, яку 
написав для мене Саша Воєвуцький «Навік 
твоя». Тобто я співала одну ліричну пісню 
російською мовою і нашу українську на-
родну пісню, звісно, українською. І знову 
наголошую, що на гала-концерт в «Дзінта-
рі» була відібрана саме українська народна 
пісня!

�� Руслан Мороз: А хто був гляда-
чем? Тобто який контингент сидів 
у глядацькій залі?

Лєна Дарк: Почався концерт о сьомій 
годині вечора, а закінчився об одинадцятій. 
Був повний аншлаг. Концерт був дійсно 
чудовим! Серед гостей цього концерту була 
гурт «Міраж». А членами журі були Євгеній 
Кемеровський, Валерій Курас, Микола Смо-
лін, Микола Білера, Наталія Райська, Таня 
Дяченко, а також Юрій Ворон з Німеччини! 
Тобто зірки першої величини! Учасників 
самого гала-концерту теж було більше двох 
десятків. Це дуже багато!

�� Руслан Мороз: Трохи про вашу 
творчість. Скільки часу ви вже на 
українській естраді?

Лєна Дарк: Не так багато, це тро-
хи більше шести років. Коли я тільки 
робила перші кроки на естраді, то най-
хітовішою у мене була пісня «Разлуч-
ница-зима», яка звучала на багатьох 
радіостанціях –  це «Радіо-Шансон», 
«Радіо-П'ятниця», «Z-радіо», «Русское 
радио» і багато інших. Потім поступово 
ми почали писати переважно україн-
ською, і пісні набули трохи іншого, більш 
народного, вишуканого звучання. Ось 
нещодавно я записала пісню українською 
«Дика троянда». Я б сказала, що у мене 
переважає поп-напрямок. Тобто попу-
лярна музика, популярні пісні. Назвати 
це тільки шансоном було б неправильно.

�� Руслан Мороз: Хто зараз вам 
пише пісні?

Лєна Дарк: Більшість написані Ігорем 
Татаренком. Він – талановитий поет, автор 

слів, і іноді я можу йому зателефонувати 
і просто сказати: «Ігорю, мені потрібна 
така-то пісня». Він, знаючи мій характер, 
практично відразу вгадує мій настрій і те, 
що мені потрібно. Є Роман Непомящий – 
аранжувальник, який створює чудову му-
зичну атмосферу на сцені.

�� Руслан Мороз: А з житомир-
ських авторів?

Лєна Дарк: Звичайно, це Саша Воєвуць-
кий, який написав для мене кілька чудових 
пісень. До речі, і на конкурсі я виконувала 
саме його пісню. Кілька пісень написав Ві-
ктор Мельниченко. Він зробив для мене 
переклади українською декількох пісень, 
які я виконувала до цього, і вони заграли 
новими кольорами.

�� Руслан Мороз: А трішки про 
початок творчого життя?

Лєна Дарк: Я закінчила спочатку му-
зичну школу. Потім податкову академію. 
Але творчість все-таки перемогла, і я знову 
пішла вчитися. На цей раз в інститут куль-
тури. Тобто у мене дві вищі освіти. Багато 
дає, звичайно, творча співдружність з тала-
новитими людьми, з якими мені пощастило 
працювати на сцені. Зараз у мене новий 
етап, новий щабель. Я сподіваюся, що це 
також буде успішно.

�� Руслан Мороз: Які плани у вас 
на найближче майбутнє?

Лєна Дарк: Звичайно, у мене було ба-
гато концертів, переважно в західних об-
ластях. Але потрібен подальший розвиток. 
Потрапити на такий конкурс в Юрмалі – це 
вже досить великий рівень, великий крок 
уперед у плані творчості. Конкурс дав мені 
дуже великі можливості для подальшої 
творчості. Я думаю міняти трохи стиль, 
міняти образ. Який саме він буде, поки за-
гадка, я навіть сама точно не знаю. Все в про-
цесі. Але у планах також більш серйозна 
музика. Поживемо – побачимо…

Андрій Козаченко

Коріння Володими-
ра Висоцького – з Жи-
томира.

Відомо, що тут жила його ба-
буся – Дебора Бронштейн. Іншу 
відому бабусю з села Високого, що 
за 35 км від обласного центру, Во-
лодимир Семенович увіковічнив 
у своїй пісні.

«Справжнім бійцем» і «справ-
жнім академіком у своїй справі» 
Микита Хрущов називав колгосп-
ницю Надію Загладу.

«Заглада і тисячі, й тисячі 
інших проявляють велику силу, 
мужність і наполегливість у пра-
ці», – пише Хрущов про ланкову 

колгоспу з села Високого Черня-
хівського району.

Трудівниця-рекордсменка з од-
нієї і тієї ж площі отримала два 
урожаї льону – по 27,8 центнера 
льоноволокна і 10,4 центнера на-
сіння з кожного гектара. Ланка 
нашої землячки однією з перших 
довела можливість отримання на 
Поліссі високих врожаїв льону та 
досягла світового рекорду за вро-
жайністю культури, зібравши по 
33,1 центнера волокна на кожному 
з 10 гектарів.

«У нас – стахановец, гагано-
вец, загладовец…» співає в пісні 
«Случай на шахте» Володимир 
Висоцький.

Лев Годованник пише, начебто 
Висоцький розповідав, як на зу-
стрічі з актором Яншиним Заглада 
встала і каже: «Знаєте, товаришу 
Яншин, щось останнім часом такі-

то і такі-то актори якось не так гра-
ють. Халтурять, загалом. Народ, 
знаєте, незадоволений». А Яншин, 
нібито за словами Висоцького, слу-
хав-слухав і відповідає запитанням: 
«А скажіть мені, товаришу Заглада, 
чому огірки на ринку такі дорогі?!»

Аналогічні слова письменник 
Володимир Войнович приписав 
акторові Грибову, який нібито 
так відреагував на повчання За-
глади: «У нас всі розбираються 
в мистецтві, від Хрущова до За-
глади, а огірки на ринку три рубля 
кілограм…»

На жаль, втручалася Надія 
Заглада не лише в справи творчі, 
а й у церковне життя. Як бачимо, 
вона була вірною послідовницею 
гонителя церкви Микити Хрущо-
ва, який обіцяв «показати світові 
останнього попа». У своєму селі 
Високому Заглада брала активну 

участь у перетворенні будівлі хра-
му на клуб та кінотеатр. Розповіда-
ють, що зокрема купила люстру, 
яку повісили замість панікадила. 
Відновити церкву вдалося лише 

у 1991–1992 роках.
Надія Григорівна прожила 

83 роки, все життя присвятивши 
праці. Назва її статті «Дорожіть 
честю хлібороба!» стала крилатою.
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Глава держави підпи-
сав указ щодо розвитку 
електронних послуг. 
Насамперед докумен-
том передбачається 
проведення повного 
аудиту державних 
реєстрів.

Президент України Володимир 
Зеленський підписав Указ «Про 
деякі заходи щодо поліпшення 
доступу фізичних та юридичних 
осіб до електронних послуг», що 
спрямований на упорядкування та 
забезпечення прозорості роботи дер-
жавних реєстрів, розвиток сучасних 
засобів електронної ідентифікації та 
запровадження пріоритетних для 
громадян і бізнесу електронних 
державних послуг.

Документ передбачає першо-
чергове проведення повного аудиту 
роботи державних реєстрів.

«Сьогодні в Україні нараховуєть-
ся понад 350 державних реєстрів, 

більшість з яких функціонують 
абсолютно неефективно та непро-
зоро. Це є головною причиною 
виникнення рейдерства, корупції 
та інших схем при наданні різнома-
нітних державних послуг, наприклад 
у будівельній чи земельній сферах», – 
зазначив радник Президента України 
Михайло Федоров. За його словами, 
аудит реєстрів та подальше їхнє упо-
рядкування, поширення єдиного 
ідентифікатора фізичної особи для 
пов’язання даних з різних реєстрів 

і впровадження електронної вза-
ємодії дасть змогу не вимагати від 
громадян постійно одну й ту саму 
інформацію та різноманітні довід-
ки і значно спростити всі державні 
послуги.

«Прозора та надійна робота 
держреєстрів буде запорукою без-
печного розвитку бізнесу та ефектив-
ного управління країною в цілому», – 
додав радник Глави держави.

Крім того, указ Президента пе-
редбачає запровадження єдиного 

веб-порталу електронних послуг, 
де українці зможуть за допомогою 
електронного кабінету отримувати 
доступ до інформації щодо себе 
в державних реєстрах (наприклад, 
про майно, землю, транспорт, по-
датки і доходи) та пріоритетні елек-
тронні державні послуги. Так, указом 
першочергово передбачається реалі-
зація електронних послуг, пов’язаних 
із народженням дитини (проект 
«єМалятко»), реєстрацією її місця 
проживання, реєстрацією фізич-
ної особи як платника податків під 
час першого оформлення паспорта 
громадянина України, перевіркою 
наявності у водія документів тощо.

«Наразі ми проводимо дослі-
дження щодо корупції у сфері ад-
міністративних послуг. Вже точно 
можна сказати, що це мільярди 
гривень на рік з кишень українців. 
Тож ми сформували перелік близь-
ко 200 найбільш важливих послуг 
для громадян і бізнесу, щоб першо-
чергово запровадити їхнє надання 
в режимі онлайн. Кожен українець 
зможе бачити наш план та перебіг 
реалізації цих завдань на спеціально-

му веб-сайті», – повідомив Михайло 
Федоров.

Також указом започатковується 
робота над проведенням електро-
нних виборів та електронного пере-
пису населення в Україні.

Серед ключових завдань, пе-
редбачених указом, – прискорення 
наповнення Єдиного державного 
демографічного реєстру, який на-
разі містить дані лише близько 
14 млн громадян, та запровадження 
інноваційних засобів електронної 
ідентифікації.

«Відсутність у громадян засобів 
eID є ключовим бар’єром на шляху 
розвитку е-послуг та цифрової еко-
номіки в цілому. Вже восени цього 
року ми плануємо розпочати видачу 
паспортів у вигляді ID-карток одразу 
з електронним підписом, але пріо-
ритет робимо на запровадженні та 
масштабуванні таких інноваційних 
підходів, як MobileID та SmartID, 
а також інших альтернативних за-
собів. Щоб кожен українець зміг 
якомога швидше відчути переваги 
цифрових перетворень у країні», – 
зазначив радник Президента.

В один клік без черг та хабарів:  
як в Україні розвиватимуть електронні послуги

3 серпня стартує 
сезон полювання на 
диких птахів, який 
триватиме до 3 листо-
пада 2019 року включ-
но. Проте не всі охочі 
зможуть взяти до рук 
мисливську рушни-
цю.

Майже п’ять тисяч жителів 
області – злісних неплатників алі-
ментів, які мають заборгованість 
понад 6 місяців, працівники орга-
нів державної виконавчої служби 
обмежили у праві полювання. Для 
них сезон полювання розпочнеть-
ся лише тоді, коли вони у повному 
обсязі погасять заборгованість.

А якщо затягуватимуть зі 
сплатою, то крім накопичених 
аліментів, повернуть своїм на-
щадкам ще й кошти від штрафів: 

за 1 рік несплати аліментів – 20% 
від суми боргу, за 2 роки – 30%, за 
3 роки – 50%.

З початку нинішнього року ор-
гани державної виконавчої служби 
Житомирщини, застосовуючи такі 
фінансові санкції, передбачені 

законом #ЧужихДітейНеБуває, 
стягнули додатково з боржників 
майже 3 млн гривень. Усі кошти 
були перераховані дітям.

Головне територіальне 
управління юстиції  

у Житомирській області

Майже п’ять тисяч  
жителів Житомирщини  
за аліментну 
заборгованість обмежили  
у праві полювання

Нещодавно Мінрегі-
он презентував карту 
нового адміністратив-
но-територіального 
устрою України, за 
якою Житомирська 
область матиме 4 
об’єднані райони за-
мість 23.

Якою бачить проектну модель 
ідеальної Житомирської області – 
поділився віце-прем’єр-міністр – 

міністр регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ України 
Геннадій Зубко на своїй сторінці 
у Фейсбук.

Загалом за новою моделлю 
адмінустрою в Україні, яку пре-
зентували у липні у Верховній Раді 
України, буде 102 райони.

«Як і обіцяв – чергові три про-
ектні моделі ідеальних Вінницької, 
Житомирської, Дніпропетровської 
областей з новим районним поді-
лом! Наша команда будує систему 
управління майбутнім. Це є голо-
вним в цих картах, які моделює 
команда Мінрегіону разом з екс-
пертами. Радію, що в команді мо-
лоді експерти. Талановита молодь, 
яка вже точно не знає радянської 
України і готова до революції не 
лише на майдані, а й у системі 
менеджменту країни. Яка так 
наполегливо береться за роботу 
з моделювання власного майбут-
нього!» – зазначив Геннадій Зубко.

За пропозицією Мінрегіону 
проект адміністративно-територі-
ального устрою субрегіонального 
рівня Житомирської області скла-
дається із 4 об’єднаних районів: 
Житомирського, Бердичівського, 
Коростенського та Новоград-Во-
линського. А також має 47 про-
ектних територіальних громад.

Замість 23 районів 
на Житомирщині 
може залишитись 4
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Аграрний експорт 
з України до ЄС йде 
рекордними темпами.

За даними Євростату, наша 
країна міцно закріпилась у трійці 
провідних експортерів сільсько-
господарської продукції в країни 
Європейського Союзу, трохи по-
ступаючись Сполученим Штатам 
і Бразилії.

Що продаємо і скільки заро-
бляємо, проаналізували експерти 
Центру громадського моніторингу 
та контролю.

Експорт йде на рекорд
У червні 2019-го минуло 5 

років від підписання Угоди про 
асоціацію, яка відкрила для Укра-
їни зону вільної торгівлі з Євро-

пейським Союзом. Ця подія мала 
чималий вплив на зовнішній то-
варообіг і допомогла відкрити екс-
портерам нові ринки. Усі наступні 
роки обсяги торгівлі із країнами 
ЄС планомірно зростали і цього 
року сягнули рекордних показ-
ників. Тільки за півроку 2019-го 
зовнішньоторговельний обіг між 
Україною і Європою збільшився 
на 830,6 млн та склав 4,2 млрд 
доларів.

За підсумками січня – травня 
цього року, експорт української 
продукції збільшився на 30,8% 
і сягнув позначки 2,9 млрд до-
ларів. Імпорт зріс на 12,1%, або 
на 132,7 млн і склав 1,2 млрд 
доларів.

Як повідомила в. о. міністра 
аграрної політики й продоволь-
ства Ольга Трофімцева, головними 

покупцями української продукції 
є Нідерланди, Іспанія, Польща, 
Німеччина та Італія.

Не тільки зернові
Левову частку українського 

аграрного експорту до Європи 
складають зернові. Традиційно 
найактивніше продається кукуру-
дза та пшениця. На них Україна 
заробила майже половину від 
загального прибутку – 1,4 млрд 
доларів.

«В Україні зазначається пере-
орієнтація структури виробни-
цтва зернових культур у напрямку 
кукурудзи, оскільки ця культура 
має високу врожайність, стійка 
до погодних умов і затребувана 
на міжнародних ринках», – пояс-
нюють аналітики компанії Pro-
Consulting.

Друга за попу-
лярністю експорт-
на позиція – олія, 
зокрема,  соняш-
никова, соєва, рі-
пакова. Її продажі 
принесли Україні 
610,5 млн доларів. 
Також активно про-
дається насіння олійних куль-
тур – 177,4 млн м'ясо та харчові 
субпродукти – 86 млн плоди, 
горіхи та цедра – 53 млн ви-
роби із зерна та хлібних злаків 
– 36,4 млн мед – 34,6 млн кон-
дитерські вироби – 22 млн та 
шоколад – 19,9 млн.

«Європейський ринок сьогодні 
один з найбільш об’ємних і пла-
тоспроможних, йому потрібно 
більше української аграрної про-
дукції, чим і користуються наші 

виробники», – пояснює економіст 
Андрій Новак.

Експерти зауважують, що, по-
при традиційний набір товарів, 
які Україна продає до Європи, 
в аграрному експорті з’являється 
дедалі більше пе-реробленої про-
дукції, з вищою доданою вартістю. 
Тож наша країна не тільки утри-
мує роль провідного експортера 
аграрної продукції, а й працює 
над розширенням торговельних 
пропозицій.

Нагодувати Європу: як зростає 
український аграрний експорт

З середини літа 
українці можуть са-
мостійно вирахувати 
граничний тариф на 
тепло та гарячу воду. 
На сайті Міністер-
ства юстиції з’явився 
онлайн-калькуля-
тор, який допомагає 
встановити, чи спра-
ведливою є ціна на 
комунальні послуги 
у регіоні.

Запущена ініціатива отримала 
назву «чесна платіжка». Що ро-
бити, якщо тариф виявився зави-
щеним, і чому в областях може 
відрізнятися вартість комунальних 
платежів, дізнавались експерти 
Центру громадського моніторингу 
та контролю.

Як формується  
ціна за комуналку?

Ціни на комунальні тарифи 
у різних областях України суттєво 
відрізняються. За підрахунками 
Кабміну, найбільше за опалення 
і гарячу воду сплачують жителі 
Черкаської, Кіровоградської, Во-
линської та Рівненської областей.

В уряді кажуть, що така різ-
ниця зумовлена непрозорістю 

у формуванні тарифів. Адже ціни 
встановлюють органи місцевого 
самоврядування на підставі розра-
хунків виконавців послуг. Велику 
частку у тарифі становлять втра-
ти енергії дорогою до споживача, 
оскільки більшість енергомереж 
в Україні застарілі. Тож під час 
виробництва і транспортування 
втрачається до 15% тепла. Саме 
ці недоотримані відсотки є про-
стором для зловживань, адже 
споживач сплачує за те тепло, яке 
так і не отримав. Проте на місцях 
часто не хочуть вкладати гроші 
у модернізацію енергомереж.

«Сьогодні з 1644 підприємств 
теплокомуненерго тільки 26 – лі-
цензіати НКРЕКП, всі інші під-
порядковані органам місцевого 
самоврядування. Тож формуван-
ня тарифної політики на послуги 
з теплопостачання належить до 
компетенції саме місцевого само-
врядування, і саме вони несуть 
повну відповідальність за кожну 
цифру в затверджених ними тари-
фах», – пояснює заступник міністра 
регіонального розвитку Едуард 
Кругляк.

Стоп зловживанням
Аби припинити зловживання 

на місцях, 26 червня уряд ухвалив 
рішення про встановлення гра-
ничних цін на тепло. Відповідно 
до постанови, вартість гігакалорії 
газу в містах обласного значення 
не повинна перевищувати еконо-
мічно обґрунтований показник 
у 1400 грн, вартість гарячої води – 

83 грн за кубометр у квартирах 
із сушарками для рушників 
і 75 грн – без них. За розрахунка-
ми уряду, таким чином тариф на 
опалення в середньому по Україні 
зменшиться на 14%, а в окремих 
містах – на 25%.

Перерахувати ціни на тепло 
і гарячу воду повинні до початку 
опалювального сезону. Крім цього, 
до 1 вересня Державна аудитор-
ська служба перевірить усіх по-
стачальників комунальних послуг 
і оприлюднить їхній перелік із 
детальним описом того, хто цими 
підприємствами керує. Якщо 
місцеві органи влади спробують 
ігнорувати рішення Кабміну і далі 
завищуватимуть ціни – їх чекає 
юридична відповідальність.

Експерти зауважують, що таке 
«ручне» зниження цін на тепло 
від Кабміну вирішує проблему 

зі зловживаннями сьогодні, але 
краще, щоб тарифи регулювались 
самим ринком житлово-кому-
нальних послуг.

«Ситуація в кожному регі-
оні індивідуальна, і її потрібно 
розглядати виключно в контек-
сті ситуації, що склалася. Щоб 
знизити витрати, там потрібно 
створювати локальні системи 
теплопостачання. А якщо про-
сто встановити обмеження, ді-
яльність теплопостачальних 
компаній буде збитковою. І хтось 
змушений буде покривати ці 
збитки», – зауважує економічний 
експерт Борис Кушнірук.

Що робити,  
якщо тариф нечесний?

У Мін’юсті переконують, 
що споживачі тепла можуть 

не тільки розрахувати тариф 
(https://minjust.gov.ua/pages/
calc-service), а й вплинути на 
місцеву владу. Якщо платіжка за 
комуналку викликає сумніви, то 
найперше треба перевірити сайт 
органу місцевого самоврядування. 
Потрібно знайти інформацію про 
виконання рішення уряду щодо 
граничних цін на тепло. Другий 
крок – звернутись до постачальни-
ка послуги для перерахунку ціни 
за опалення. Якщо розрахунок не 
змінено – звернутись до центрів 
із надання безоплатної правової 
допомоги за юридичною консуль-
тацією та правовою допомогою.

«Розроблені матеріали містять 
чіткі покрокові алгоритми дій, які 
допоможуть українцям захисти-
ти свої права. Ми пояснюємо, як 
діяти в разі отримання нечесної 
платіжки і як домогтися перера-
хунку вартості опалення. Мін’юст, 
наші юристи й адвокати є вашими 
партнерами. Тож якщо ви й далі 
отримуватимете несправедливі 
платіжки, звертайтеся до наших 
центрів та бюро безоплатної 
правової допомоги. Вам допомо-
жуть відновити справедливість», –  
пояснює міністр юстиції Павло  
Петренко.

В уряді обіцяють, що з на-
ступного опалювального сезону 
українці не будуть «платити за 
повітря». Для цього потрібно бути 
уважним, контролювати свої ви-
трати на комуналку і не боятися 
звертатися за поясненнями до 
місцевої влади.

Єдині тарифи для всіх:  
як розрахувати чесну платіжку?
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Окрім рекомендацій стомато-
логів, існує багато способів зміц-
нення ясен народними засобами. 
Найбільш поширеним способом 
є використання настоїв і відварів 
лікарських рослин.

Для настоїв вибирають збори 
квітів ромашки, календули, шав-
лії, деревію, звіробою, лепехи, 
ялівцю, збори листя брусниці 
і трибарвної фіалки. У лікуванні 
ясен також допомагають відвари 

дубової кори і липового цвіту, 
настої щавлю і калгану на капус-
тяному розсолі.

Наприклад, хорошим засобом 
для зміцнення ясен служить на-
стій звіробою. Щоб його при-
готувати, треба 1 столову ложку 
звіробою засипати в 0,5 літра води. 
Через тиждень, коли настій буде 
готовий, накапайте 40 крапель на 
100 грамів води і прополощіть рот. 
Полоскання повторюйте щодня 

після кожного вживання їжі.
Звичайна сіль здатна позба-

вити неприємного присмаку, 
запаху – навіть у курців, і зміц-
нити ясна і зуби. Треба при-
готувати розчин – 1 дес. л. солі 
на склянку води, і полоскати 
ним рот на ніч.

Зміцнює ясна і зуби порошок 
із шкірки баклажана. Шкірку 
треба висушити в духовці, подріб-
нити в кавомолці, залити 1 ст. л. 
отриманого порошку склянкою 
окропу, настояти деякий час, про-
цідити і додати сіль – 1 ч. л. Цим 
складом кілька разів на день по-
лоскати рот.

Дубова кора давно відома 
в народі як засіб, що припиняє 
кровоточивість ясен. Кору (2 час-
тини) і липовий цвіт (1 частина) 
змішують, заливають 1 ч. л. сумі-
ші склянкою окропу, настоюють, 
остуджують і проціджують. По-
лощуть рота 2–3 рази в день.

При запаленні ясен і запаху 
з рота допомагає спиртова на-
стоянка звіробою. Подрібнену 
траву (1 ст. л.) заливають ½ літра 
спирту або горілки, щільно за-
кривають і настоюють тиждень. 
Настоянку приймають по 40 кра-
пель на ½ склянки води, 2 рази на 
день, протягом тижня.

Після їжі можна полоскати 
рот сумішшю вина (1 склянка) 
і соку хрону (1–2 ч. л.). Хрін на-
тирають на тертці і видобувають 
з нього сік.

Відвар реп'яха зміцнює ясна 
і освіжає подих: траву (1 ч. л.) за-
ливають окропом (200 мл), 2–3 
хвилини варять на слабкому вог-
ні, настоюють протягом години, 
проціджують і полощуть рота 2–3 
рази в день.

Хорошою лікувальною дією 
володіє наступний настій: пе-
люстки троянди (шипшини), лис-
тя м'яти, квітки іван-чаю змішують 
у рівних частинах, заливають 1 ст. 
л. збору холодною водою (200 мл), 
доводять до кипіння, настоюють 
близько 2-х годин, проціджують, 
додають трохи муміє і отриманим 
складом полощуть рот кілька ра-
зів на день.

Дуже добре діє на ясна ли-
монний сік – він зміцнює їх і на-
віть загоює виразки. Для зубної 
емалі лимонний сік шкідливий, 
тому щоб він не потрапив на зуби, 
при змазуванні ясен використову-
ється м'яка щіточка.

Сік подорожника без-
печніше: ним можна періодично 
натирати ясна або готувати з цієї 
трави настій і полоскати ним рот.

Слабкі ясна зміцніють, а зуби 
перестануть хитатися, якщо що-
дня їсти свіжий часник, ре-
тельно розжовуючи його.

Одним з кращих народних за-
собів для усунення поганого за-
паху з рота вважається настій 
полину. Суху траву (1 ч. л.) зава-
рюють окропом (2 склянки), насто-
юють 20 хвилин і проціджують. 
Полощуть рот 3–4 рази на день.

Настій листя ріпи засто-
совують як при пародонтозі, так 
і при початковій кровотечі з ясен, 
а також для профілактики карієсу. 
Листя ріпи подрібнюють, залива-
ють 20 г склянкою окропу, насто-
юють півгодини і використовують 
для полоскання.

Зміцнити ясна, позбутися 
запалень порожнини рота і по-
ганого запаху можна, якщо часто 
жувати корінь аїру або свіже 
листя первоцвіту – засіб про-
стий, але дає відмінні результати.

Лікуватися народними засоба-
ми варто регулярно – хоча б про-
тягом 1–2 місяців, а ось повноцінне 
харчування краще зробити своєю 
постійною звичкою. Тоді будуть 
здорові не тільки зуби та ясна, але 
і все наше тіло, а значить, ми довго 
будемо красивими і молодими.

У зв’язку із спекот-
ними погодними 
умовами, нехарактер-
ними як для України, 
так і для м. Житоми-
ра, та з метою попе-
редження погіршення 
самопочуття необхід-
но керуватися на-
ступними правилами 
поведінки на роботі, 
вдома, на відпочинку.

Тепловий удар виникає при 
загальному перегріванні організму 
під впливом впродовж тривалого 
часу високої температури, а соняч-
ний – під прямим впливом соняч-

них променів на голову і верхню 
частину шиї людини.

При неспроможності організ-
му швидко у необхідній кількості 
витрачати тепло наступає пере-
грівання. Якщо це супроводжу-
ється дефіцитом в організмі води 
(зневоднення), температура тіла 
підвищується, що призводить до 
сонячного або теплового удару.

Сонячні і теплові удари час-
тіше виникають у дітей, що 
пов’язано з недосконалістю про-
цесу терморегуляції іх організму.

Для попередження 
сонячних і теплових  
ударів необхідно:

– уникати тривалого перебу-
вання під прямими променями 
сонця (не більше 10–15 хвилин);

– носити вільний одяг світлих 

кольорів із натуральних матері-
алів, на пляж одягати пантофлі 
(в’єтнамки);

– захищати голову від сонця 
панамами, хустками, брилика-
ми, капелюшками тощо (навіть 
у хмарну погоду), а також пара-
сольками. Для захисту очей ви-
користовувати козирки і окуляри 
від сонця;

– при перебуванні на пляжі 
забезпечити чергування відпочин-
ку на піску або каменях з плескан-
ням у воді і плаванням. У першій 
половині дня купання краще 
закінчувати не пізніше 10–10:30, 
повне купання у другій половині 
дня проводити з 16:00 до 19:00. На 
пляжі широко використовувати 
тіньові навіси;

– проводити рухові ігри, зма-
гання у періоди до 10:00 і після 
16:00;

– забезпечити дітей впро-
довж дня достатньою кількістю 
питної води (не менше 2 літрів на 
дитину), не дозволяти вживання 
холодної води;

– організувати широкий 
доступ свіжого повітря до при-
міщень, де перебувають діти 
(широку аерацію), в тому числі 
під час денного і нічного сну, не 
допускаючи протягів;

– за наявності у приміщеннях 
кондиціонера різниця між темпе-
ратурою цього приміщення і тем-
пературою на вулиці не повинна 
перевищувати 10 С для запобіган-
ня теплового удару після виходу 
на вулицю після тривалого пере-
бування поруч із кондиціонером;

– проводити щоденне вологе 
прибирання приміщень.

Працюючі на відкритому по-
вітрі (будівельники, шляховики, 

продавці тощо) повинні забез-
печуватись головними уборами 
та сонцезахисними окулярами, 
декількома перервами з прийнят-
тям прохолодного душу; якісною 
питною прохолодною водою. 
З метою профілактики порушень 
водно-сольового балансу вода по-
винна містити мінеральні солі та 
мікроелементи.

У житлових і громадських бу-
динках застосовувати сонцезахис-
ні пристрої на вікнах; тонування 
вікон із тонованим склом; локальні 
кондиціонери; централізовані сис-
теми кондиціювання, охолоджен-
ня та вентиляцію в будинках; пові-
тряні завіси на входах у будинки; 
звичайні електричні вентилятори.

Лікар із загальної гігієни 
Житомирського міжміськра-

йонного відділу ВОСГД ДУ 
«ЖОЛЦ МОЗУ» Н. Г. Головченко

Зміцнення зубів і ясен 
народними методами

Профілактика сонячних 
і теплових ударів
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

"G4S" ПОТРІБНІ ОХОРОННИКИ НА 
ВАХТИ ПО УКРАЇНІ. ГРАФІКИ РОБОТИ 
ІНДИВІДУАЛЬНІ, ЇЖА, ЖИТЛО, ФОР-
МА (095)(097)(093) 2261010

"G4S" ПОТРІБНІ ОХОРОННИКИ НА 
ВАХТИ ПО УКРАЇНІ. ГРАФІКИ РОБОТИ 
ІНДИВІДУАЛЬНІ, ЇЖА, ЖИТЛО, ФОР-
МА (095)(097)(093)2261010

АПАРАТНИК СИНТЕЗУ ЗАПРОШУ-
ЄТЬСЯ НА ПІДПРИЄМСТВО ТОВ 
ЕЛЕКТРОГАЗОХІМ. ДОСВІД РОБОТИ 
НЕ ОБОВ`ЯЗКОВИЙ, ПРОВОДИМО 
НАВЧАННЯ. З/П 6500-7500ГРН. ОФІ-
ЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, СОЦ.
ПАКЕТ. 0974416861,0974802728.

•	Безкоштовне працевлаштування	
від	прямого	роботодавця	в	Поль-
щі.	 Офіційна	 робота	 для	 різно-
робочих.	ЗП	від	22000	грн.	Ліцен-
зія	МСПУ	№	197	від	29.02.2016	р.	
0675719679Viber,0504077607

•	Велике Харківське	автотранспортне	
підприємство	запрошує	водіїв	кате-
горії	"D"	для	роботи	на	маршрутах	м.	
Харков.	Для	іногородніх	обладнаний	
хос	Працевлаштуємотакожводіїв,що
маютькатегор

• ВОДІЇ КАТ С. РОБОТА ПО УКРАЇНІ, 
ЗП ДОГОВІРНА, ДР ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. 
ЗВОНИТИ  З  09 .00  ДО  17 .00 . 
0981517788,0981517798СЕРГІЙ

• ВОДІЙ ЕЛЕКТРОНАВАНТАЖУВАЧА. 
ЗАРОБІТНА ПЛАТА - 7500 ГРН. ГРАФІК 
РОБОТИ З 8-00 ДО 17-00, ПН-ПТ. РО-
БОТА В М. ЖИТОМИР. ДЕТАЛІ ОБГОВО-
РЮЮТЬСЯ. (0412)333086,0968044680

•	Водій кат.	Е	для	роботи	по	Україні.	
Заробітна	плата	від	виробітку.	Підпри-
ємство	знаходиться	в	м.	Житомир.	Всі	
деталі	обговорюються	при	співбесіді.	
0936045843,0674101352

•	Водій-експедитор на	постійне	місце	
роботи	на	Житомирський	молочний	
завод.	0678804116

•	Електрик на	постійне	місце	роботи	
на	Житомирський	молочний	завод.	
0678804116

ЗАПРОШУЮТЬСЯ НА РОБОТУ В 
ЖИТОМИРІ ФАСУВАЛЬНИКИ-УКЛА-
ДАЛЬНИКИ ДЕРЕВНОГО ВУГІЛЛЯ. 
КОНКУРЕНТНА ЗАРПЛАТНЯ, ГНУЧ-
КИЙ ГРАФІК РОБОТИ. 0679539853

•	Заточувальник стрічкових	пил,	термі-
ново	запрошується	на	роботу	на	пило-
раму.	Робота	на	вул.	Паранжанова,	60,	
Житомир.	Зп	від	7000грн.	0962461677

•	Київська обл.:	пакувальники	продук-
ції,	обробники	риби,	водій	навантажу-
вача,	вантажники.	ЗП	від	11000	грн.	
Житло,	обіди.	0978101848

•	Комплектувальник на	склад	на	по-
стійне	місце	роботи	на	Житомирський	
молочний	завод.	0678804116

• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ РЕ-
ЖИМУ І ОХОРОНИ ПОТРІБНІ НА РО-
БОТУ. ВИМОГИ: НЕСУДИМІ, ФІЗИЧНО 
ЗДОРОВІ. Г/Р 1/3. З/П ВІД 7500ГРН. 
0974870271

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН 
ВОДІЙ КАТЕГОРІЯ Е НАПІВПРИЧІП 
САМОМВАЛ, ВОДІЙ КАМАЗ , МАЗ. 
З/П ВІД 12000 ГРН. 0688838571

•	Оператор верстатів	з	ЧПУ,	форму-
вальник,	плавильник,	зачісник,	шліфу-
вальник,	свердлувальник,	маляр,	стро-
пальник.	Одеса.	Житло.	0504927524

•	Офіц. працевлаштування	в	Євро-
пі:	Польща,Чехія,	Германія,	Франція,	
Естонія,	 Ізраіль.	Житло.	Л.МСПУ-
АВ№547294-10.09.10.	0989569863

•	Офіційне працевлаштування	(Поль-
ща,	Чехія).Будівництво,зварювальники,	
токарі.	фрезерувальники,	водії,	готелі,	
ресторани,	догляд,	фабрики,	заводи.	
Відкриття	віз	(робоча,	шенген,	Воє-
водська).	Л.МСПУ-АВ585242-24.09.12.	
0676705141,0508316355.

• ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ, 
ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУ-
ВАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ І ДОСТАВКА 
НА МІСЦЕ РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБО-
ТОДАВЦЯ. 0952872944,0677869928

• ОХОРОННИКИ. ВАХТОВИЙ МЕТОД 
(15/15, 30/15 ДІБ), ПРОЇЗД ТА ПРОЖИ-
ВАННЯ, 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

•	Охоронці, виконавці	робіт,	монолітни-
ки,	арматурники,	монтажники,	різноро-
би,	підсобні	робітники,	м.Київ.	Надамо	
житло.	0673297339

ПОМІЧНИК КУХАРЯ НА ПОСТІЙНЕ 
МІСЦЕ РОБОТИ В РЕСТОРАНІ ДИВ-
НИЙ САД. ХОРОШІ УМОВИ РОБО-
ТИ. ПОЗМІННИЙ ГРАФІК РОБОТИ. 
0974823119,ЛАРИСА

•	Потрібні на	роботу	в	Польщу	швачки,	
зварювальники.	Робота	в	Німеччині,	
Швеції,	Франції,	Чехії,	Польщі.	Ліцензія	
МПСПУ	АВ547294	від	10.09.10.	09953
46335;0976759315;0674550664

•	Прасувальниць-комплектуваль-
ниць, вантажників,	водіїв,	слюсарів.	
Б/к	житло,	пільгове	харчування,	міський	
транспорт!	Оформлення.	ЗП	14000-
17000	грн.	Київська	обл,	Борисп.	р-н,	
с.Щасливе.	0674347430,0932964393

Запрошуємо на роботу
диспетчера-касира

â òðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî
ì. Êè¿â.

Çàáåçïå÷óºìî ïðîæèâàííÿ
Çàðîá³òíà ïëàòà

12 500 ãðí

067 6000-161, 066 521-53-97
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2.11. Продам Ділянки в місті 

•	Продам або	здам	в	оренду	земельну	

ділянку	2	га,	чорнозем,	окраїна	Жи-

томира	(р-н	Хімволокно).	0673911769

2.16. Здам в оренду 

• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.КВ. ГАРЯЧА 

ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗА-

ЛУ. 0977228822,0665711000

• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ, 

ЄВРОРЕМОНТ,  В  ЦЕНТРІ  МІСТА, 

250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕН-

ТИ. 0665711000,0977228822

2.18. Куплю Нерухомість 

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

3. АВТО 

3.2. Автомобілі. Продам 

ПРОДАМ Б/У МАЗ 5551, 5336 САМО-
СВАЛИ . 0688838571

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ НА 
ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ, В 
КОРОТКИЕ СРОКИ. ВОЗМОЖНА ПО-
КУПКА КРЕДИТНЫХ, ПРОБЛЕМНЫХ, 
ПОСЛЕ ДТП АВТОМОБИЛЕЙ. 
0962494994,0983098010ЯРОСЛАВ

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

• АГРОЗАПЧАСТИНИ ДО ОБПРИСКУ-
ВАЧІВ, ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ, ЗЕРНОЗБИР. 
КОМБАЙНІВ, КОСАРОК, КАРТОПЛЕЗ-
БИР.  КОМБАЙНІВ,  КАРТОПЛЕСА-
ДЖАЛОК, КОПАЧОК; ШИНИ, КАМЕРИ. 
WWW.AGROKOM.IN.UA. (099)2012978, 
(067)6713553, (063)9628236

• ВІЯЛКИ ЗЕРНОВІ, НОВІ, 220-380В, 
ПРОВІЮЄ ВСІ ВИДИ ЗЕРНА (СУШЕ-
НУ ЯГОДУ), ЛЕГКА ТА ПРОСТА У ВИ-
КОРИСТАННІ, ПОВНІСТЮ ЗАМІНЮЄ 
РЕШЕТНУ ВІЯЛКУ, ВІДПРАВКА НО-
ВОЮ ПОШТОЮ, АБО ІНТАЙМ, ФОТО 
НА VIBER. (095)4409323 0677038167, 
ВІТАЛІЙ

• КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬ-
НІ "АННА", ПРЕС-ПІДБИРАЧІ РІЗНИХ 
МАРОК, ТРАКТОРИ Т-25, Т-82, ПЛУГИ 
ОБОРОТНІ, ІНША С/Г ТЕХНІКА, ПОЛЬ-
ЩА. (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	боро-
на	(нова)	АГ-2.1;	2.4;	2.7;	3.1.	Сівалка	
(після	кап.рем)	СЗ-3.6,	СЗ-5.4,	Тодак-8.	
0677801439

3.6. С\Г техніка, та запчастини. 
Куплю 

•	Мости до	 болотохода	 КрАЗ-
255,	 середній	 і	 задній,	 конверсія.	
(096)0795238,(050)6146423

•	Сільгосп. причепи	(самоскидні)	-	
3	одиниці,	зняті	з	обліку,	нові	шини,	
металеві	борти,	2ПТС-5,	2ПТС-4.	
(050)6146423,(096)3507337

3.7. Автозапчастини. Продам 

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ SW 266 
ANDORIA 1984 Г., 4 ЦИЛИНДРА, 
ПРИВЕЗЕН ИЗ ПОЛЬЩИ 04.02.2016Г, 
ЦЕНА 42.000 0688838571

ПРАЦІВНИКИНА ЗБІР ЯГІД, СОР-
ТУВАННЯ, ПАКУВАННЯ. БРИГА-
ДИРИ ПОЛЬОВОГО КОНТРОЛЮ. 
ОПЛАТА 470-770ГРН./ДЕНЬ. БЕЗ-
КОШТОВНЕ ПРОЖИВАННЯ, ПІЛЬ-
ГОВЕ ХАРЧУВАННЯ. КИЇВСЬКА 
ОБЛАСТЬ,МАКАРІВСЬКИЙ Р-Н, 
С.НЕБЕЛИЦЯ. 0686859921

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕР-
НОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, 
КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖ-
ЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИ-
ТУВАННЯ. WWW.RUSTEXNO.COM.UA, 
RUSTEXNO2@GMAIL.COM., (050)924
2613,(050)5158585,(067)9040066

• ПРИБИРАЛЬНИКИ (ЧОЛОВІКИ ТА 
ЖІНКИ) ПОТРІБНІ В ТОРГОВІ ЦЕН-
ТРИ 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 РО-
БОЧИЙ ДЕНЬ)НА РОБОТУ В РЕСТО-
РАНІ ДИВНИЙ САД. ХОРОШІ УМОВИ 
РОБОТИ. ПОЗМІННИЙ ГРАФІК РОБО-
ТИ. 0974823119,ЛАРИСА

•	Работа в	Польше,	Чехии,	Герма-

нии,	Израиле.	Оформление	и	проезд	

за	наш	счет.	З/п	от	30	000	до	80	000	

грн.	Сопровождение	на	время	работы.	

0665859090,0685859090

•	Рибному господарству	(Київська	обл.,	
Броварський	р-н,	с.	Гоголев)	потрібні:	
підсобні	робітники,	роздільники	риби,	
вантажники.	Надаємо	житло,	безко-
штовні	обіди,	спец.одяг,	оплату	про-
езду.	Оф.працевлаштування.	Гідні	ЗП.	
Ганна	0674098570

•	Робота в	Польщі.	Всі	вакансії	без-
коштовні,	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.	Гурто-
житок.	0504927524

ТРАКТОРИСТ, СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО РАБОТЫ. 
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ. 
0964101719,АЛЕКСАНДР

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.8. Продам Будинки в 
передмісті 

•	Продам або	здам	в	оренду	будинок	
с.	Левків,	не	далеко,	біля	центру;	поруч	
ліс,	річка;	0.42	га	землі.	Ціна	договірна.	
0673911769
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Товариство з обмеженою відповідальністю «БРВ-Україна» має намір отримати 
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джере-
лами в Управлінні екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації.

Юридична адреса: 45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Луцька, 15, фактична 
адреса проммайданчика: 12402, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Оліївка, 
вул. Садова, буд. 4. 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються при роботі 
газових повітронагрівачів, котлів та під час стравлювання газу на  газових свічах.

Відбуваються викиди: оксиду вуглецю – 0,18 т/рік, метану  – 0,0518 т/рік, ртуті та її 
сполук (у перерахунку на ртуть) – 0,000001144 т/рік, оксидів азоту (у перерахунку на 
діоксид азоту [NO + NO2]) – 0,866 т/рік, азоту(1) оксиду (N2O) – 0,0011428 т/рік, вугле-
цю діоксиду – 671,966 т/рік.  Загальний річний обсяг викидів забруднюючих речовин 
становить 673,065 т. 

Перевищення санітарно-гігієнічних показників якості атмосферного повітря (ГДК, 
ОБРВ) при  проведенні розрахунків розсіювання у приземному шарі атмосфери на 
межі СЗЗ не зафіксовано. Існуючі величини викидів від джерел забруднення ТОВ 
«БРВ-Україна» пропонується прийняти як нормативні. 

Зауваження та пропозиції громадськості щодо отримання дозволу на викиди 
можуть направлятися до місцевих органів влади за адресою: 10003, м. Житомир, 
вул. Л.Українки, 1 та до ТОВ «БРВ-Україна». 

Розробник обґрунтовуючих матеріалів – ТОВ «ЕКО-МБ» тел. (0412) 46-16-60. 

Інформація щодо отримання 
дозволу на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря 

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

1. Приміщ. "Поліський коровай", заг.пл. 114.9 кв.м., за адресою: м. Житомир, 
вул. Покровська, 163. Дата торгів: 28.08.2019 09:00. Дод.інформація:  https://setam.net.
ua. Лот №366268;

2. 2-кімн. квартира, заг.пл. 43.18 кв.м., за адресою: м. Житомир, вул. Рильського, 5, 
кв.62. Дата торгів: 02.09.2019 09:00. Дод.інформація:  https://setam.net.ua. Лот №366936;

3. Нежитл. будівля, контора пл. 419.7 кв.м., за адресою: Житомирська обл., Ново-
град – Волинський р-н, с. Майстрів, вул. Ватутіна 1а. Дата торгів: 02.09.2019 09:00. Дод.
інформація:  https://setam.net.ua. Лот №367235 (уцінено лот №343554);

4. Об'єкт незаверш. будівництва та зем.діл. пл. 0.1493 га, К/№1822086800:03:001:0024 
за адресою: Житомирський р-н, с. Слобода-Селець, вул. Лісова, 18. Дата торгів: 02.09.2019 
09:00. Дод.інформація:  https://setam.net.ua. Лот №367242 (уцінено лот №305339);

5. 2-кім. квартира, заг.пл. 43.6 кв.м., житл.пл. 32.5 кв.м. за адресою: м. Житомир, 
вул. Мала Бердичівська 21а, кв. 4. Дата торгів: 02.09.2019 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №367250 (уцінено лот №360308);

6. Одноповерх. житл. будинок заг.пл. 51,64 кв.м., жит.пл. 39,25 кв.м. та зем.діл. 
пл. 0,0692 га, К/№ 1811000000:00:026:0070, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, 
вул. Плетенка (Колгоспна), 33. Дата торгів: 02.09.2019 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №367252 (уцінено лот №360349).

ПРОДАЖ Б/У АМОРТИЗАТОРЫ ГРУ-
ЗОВИКИ RENAULT PREMIUM 2000, 
ЦЕНА 500 ГРН. 0688838571

ПРОДАЖ Б/У ВСЯ ОСНОВНАЯ 
ПРОВОДКА ГРУЗОВИКИ RENAULT 
PREMIUM 2000, ЦЕНА 200 ГРН. 
0688838571

ПРОДАЖ Б/У ВСЯ ПЛАСТМАССА ДЛЯ 
ГРУЗОВИКА RENO PREMIUM 2000, 
ЦЕНА 150 ГРН. 0688838571

ПРОДАЖ Б/У ДВОРНИКИ В ЗБОРЕ С 
МЕХАНИЗМОМ ГРУЗОВИКИ RENAULT 
PREMIUM 2000, ЦЕНА 1300 ГРН. 
0688838571

ПРОДАЖ Б/У ДЕТАЛИ КУЗОВА 
КРЫЛЬЯ ЛЕВОЕ И ПРАВОЕ ГРУЗО-
ВИКИ DAF XF 380 ЦЕНА 850 ГРН. 
0688838571

ПРОДАЖ Б/У КАПОТ ГРУЗОВИКИ 
RENAULT ПРЕМИУМ 2000, ЦЕНА 2500 
ГРН. 0688838571

ПРОДАЖ Б/У КУЗОВ ДЛЯ МАЗ 5551. 
ЦЕНА 39750 ГРН. 0688838571

ПРОДАЖ Б/У РЕШЁТКИГРУЗОВИКИ 
RENAULT ПРЕМИУМ 2000, ЦЕНА 3000 
ГРН. 0688838571

ПРОДАЖ НОВЫЙ ТОПЛИВНЫЙ БАК 
ДЛЯ ГРУЗОВИКА RENAULT ПРЕМИУМ 
2000, ЦЕНА 5000 ГРН. 0688838571

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

• ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ОТСЕВ,  РА-
СТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М ЗИЛ. 
0677905739,447067

П Р О Д А М  П Е С О К  М Ы Т Ы Й , 
ОВРАЖНЫЙ, ЩЕБЕНЬ ВСЕХ ФРАК-
ЦИЙ, БЕТОН ВСЕХ МАРОК, ГРУНТ, 
ПОДСЫПКА, ГРУЗОПЕРЕВОЗКА ОТ 
5 ДО 40 ТОНН. 0688838571

• ПРОДАМ ПЕСОК, БУТ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ДРОВА, ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ, ПЕ-
РЕГНОЙ,  ПОДШИВКА.  ДОСТАВКА 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ, ВЫВОЗ МУСО-
РА. 0938436692,0976949302СЕРГЕЙ

4.2. Будівельні, ремонтні 
роботи. Послуги 

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

4.3. Інструмент будівельний. 
Продам 

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

4.15. Металообробне 
обладнання. Продам 

• ПРОДАМ ТРУБИ БЕЗШОВНІ ТОВ-
СТОСТІННІ, 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 МОДИ-
ФІКАЦІЙ. 0975249344,0994665014

4.22. Столярні вироби, 
пиломатеріали. Продам 

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

4.25. Буріння свердловин, 
колодязі. Послуги 

ПП ФОНТАН: БУРІННЯ, РЕМОНТ, 
ТАМПОНАЖ СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ, 
МОНТАЖ НАСОСНОГО ОБЛАДНАННЯ. 
0677855628, 0677723483

4.31. Кондиціонери, системи 
вентиляції. Продам 

•	Котли твердопаливні	"Кобзар"	на-
дійні,	сучасні,	прості	у	використанні.	
Сталь-4	мм,	термомеханічний	регуля-
тор	тяги,	площа	обогріву	100-300м2.	
Власне	виробництво	"Канівський	ме-
ханічний	завод".	www.frezer.com.ua,	
0961059178,0473631062

6. ПОСЛУГИ 

6.13. Ремонт техніки 

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

6.17. Послуги. Iншi 

•	Гарантована допомога	в	оформлені	кре-
дита	пенсіонерам	и	непрацевлаштованим.	
Оформлення	від	5000	до	500	тыс.грн.	Без	
довідок,	застави	та	поручителів.	Виводимо	
з	чорних	списків.	0689019586,0508682005

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

•	Тороидальні трансформатори	10-
40	кВт.	під	замовлення.	Доставка.	tor-
trans.com.ua.	0577595006,099902948
5,0980251919

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА КОMATSU PC 
180, РС 210. КОВШ 1М.КУБ. СТРЕЛА 9 
М. КОПАЕМ СТАВКИ, КОПАНКИ, РОЗ-
ВАЛ. ЗДАНИЙ, ПОГРУЗКА СЫП. МАТ-В, 
СТРОЙМУСОРА, НАЛ., Б/Н РАСЧЕТ, НДС, 
ЦЕНА 1200 ГРН/Ч , БЕЗ ТОПЛИВА. ЦЕНА 
ЗА ТРАЛ В РАДИУСЕ 150КМ ОТ 6000ГРН. 
УСЛУГИ ФРОНТ. ПОГР 0688838571

8. РІЗНЕ 

8.6. Продукти харчування. 
Куплю 

КУПЛЮ ГРЕЧИХУ, ГОРОХ, ЯЧМІНЬ, 
ПШЕНИЦЮ. 0674308961
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СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

ГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИ

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

Стоунлайт, Aeroc. Доставка з 
заводу та зі складу. Низькі 
ціни.

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

КОЛОДЯЗНІ 
КІЛЬЦЯБУДСУМІШІ

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

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

ФУНДАМЕНТНІ 
БЛОКИ

БЕТОН и РАСТВОР

ДОСТАВКА

096 952 45 40, 093 338 71 81

МИКСЕР (КАМАЗ)
МАРКА ОТ 100 ДО 500

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• Песок
• Щебень
• Бут
• Навоз

• Земля
• Отсев
• Строй-
   мусор

ЗИ
Л 

КА
МА

З

Копання та чистка криницьКопання та чистка криниць

Житомир та область
Тел.: (067) 941-03-20

Машиною та вручну. Буріння 
свердловин. Залізобетонні 
кільця в асортименті.

8.13. Вторсировина, прийом, 

переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄ-
ТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУ-
ЛАТУРУ 0505580047, 0412447919

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО ДОВІДКУ ТП 3544269 НА 
ІМ'Я ШАПРАН СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНОЮ

Запрошуємо на 

РОБОТУ
Що потрібно від тебе: Що ти отримаєш:

www.icredit.ua 

0674402232
0674402248

Бути  комунікабельним.
Мати  бажання  працювати.
Мінімальний  досвід  
вважається перевагою.  

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.  

експертів з кредитування!

8.23. Інше. Продам 

ПРОДАЖ Б/У БАЧКИ, КАРТЫ ДВЕ-
РЕЙ, ПЛАСТМАССА САЛОНАК ГРУ-
ЗОВИКИ RENAULT PREMIUM 2000, 
ШЛАНГИ ПАТРУБКИ ТРУБКИ ЛЮБЫЕ 
ГРУЗОВИКИ RENAULT 2000, ЦЕНА 
100 ГРН. 0688838571

8.24. Інше. Куплю 

•	Куплю дуже	дорого!	Старовинні	

ікони,	картини	худ.Марко	Гейко	та	ін.	

проф.художн.	до	1995р.	Янтарне	на-

мисто(250-1500	грн/1	гр),	коралове	на-

мисто,	книги	видані	до	1917р,	коньяки	

СРСР,	ін.предмети	старовини.	Гаран-

тую	порядність,	справедливу	оцінку.	

0503466068

БУДІВНИЦТВО
КОТЕДЖІВ

тел. +38 (097) 325-84-86

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

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

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

металочерепиця профнастил

металосайдинг 
під "блок-хауз"

металевий 
євроштахетник

Знайдіть дешевше, і ми зробимо ще дешевше! 

від 114 грн/м2 від 76 грн/м2

від 166 грн/м2 від 19 грн/м.п.

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

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

Вул. Чуднівська, 34-Б

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

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

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

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

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

тел.: 097-440-16-93

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

Продам/куплю
піддони

тел.: (068) 838-88-38

нові та вживані
вигідна ціна

ЦЕГЛАЦЕГЛА

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

червона рядова, силікатна 
лицьова. Доставка з заводу 
та складу. Низькі ціни.
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• Кобза, Віра, Симфонія, Мав-
ка, Горлиця, Ніколя, Явір, Ванесса, 
Вінстон, Цезар – все це назви сортів 
картоплі. Сьогодні в Україні ви-
рощують понад 100 різних сортів.

• Після того, як картопля по-
трапила до Європи, ставлення до 
неї було неоднозначним, а з 1748 
до 1772 року картопля була навіть 
заборонена у Франції, її вважали 
отруйною та використовували ви-
ключно як декоративну рослину.

• Україна займає четверте міс-
це у світі з вирощення картоплі, 
і саме тут збирають 6% від світово-
го та понад 15% від європейського 
врожаю.

• Україна посідає третє місце 
у світі за кількістю споживання 
картоплі –понад 130 кг на душу 
населення. За цим показником ми 
поступаємось лише Білорусі (понад 
180 кг) та Киргизстану (понад 140 кг).

• У селищі Немішаєве, Київ-
ська область, навпроти Інститу-
ту картоплярства встановлено 
пам'ятник картоплі.

• Понад 7% вирощеної у США 
картоплі використовують в Мак-
Дональдзі для приготування кар-
топлі фрі.

• Всупереч помилковій дум-
ці картоплю фрі винайшли не 
у США. У англомовних країнах 

цю страву називають картопля по-
французьки або ж «French Fries». 
Однак картопля фрі родом і не 
з Франції, вважається, що її впер-
ше приготували в Бельгії в кінці 
XVII століття.

• Упаковки картопляних чипсів 
часто замість повітря наповнюють 
азотом, що дозволяє зберегти 
крихкість чипсів та створює своє-
рідну амортизуючу подушку для 
захисту при транспортуванні.

• Ми всі давно звикли до різ-
номаніття смакових різновидів 
чипсів, та мало хто знає, що в про-
дажу є картопляні чипси, занурені 
у молочний шоколад.

Гороскоп на тиждень 7 - 13 серпня

ОВЕН
Гарний час для ко-

лективної творчості, 
спільних проектів та 

зустрічей з друзями. Не забу-
вайте про витримку й терпіння.

ТЕЛЕЦЬ
Відчуєте неабиякий 

приплив енергії та на-
тхнення. Зараз у вас є шанс бага-
то чого добитися, але уникайте 
розмов, які дратують.

БЛИЗНЮКИ
Нарешті зможете 

добитися відчутного ре-
зультату у справі, в яку 

вклали так багато сил і в що ви 
так вірили. Приділіть увагу осо-
бистому життю.

РАК
Не проспіть мож-

ливості показати себе 
з найкращого боку і до-

бре заробити. Можливі вигідні 
ділові пропозиції або підвищен-
ня на роботі.

ЛЕВ
Проявіть себе не 

тільки як мудрий по-
радник з будь-яких питань, а й 
професіонал у своїй справі. 
Вихідні гарні для відпочинку 
з сім`єю.

ДІВА
На вас очікують чу-

довий настрій і непогані 
можливості для само-

реалізації. Не плануйте багато 
ділових зустрічей.

ТЕРЕЗИ
Ступінь вашої при-

вабливості, чарівності 
й оригінальності буде просто 
зашкалювати – вам забезпечені 
увага та компліменти.

СКОРПІОН
Проявіть більше ак-

тивності та ініціативи. 
Забудьте про те, що таке втома 
і зневіра, працюйте стільки, 
скільки зможете.

СТРІЛЕЦЬ
Постарайтеся не 

забувати про необхід-
ні справи на роботі, а їх у вас 
нагромадилося ой як багато. 
Отримаєте другий шанс.

КОЗЕРІГ
Вдасться легко усу-

нути всі непорозуміння, 
тож не відкладайте на післязав-
тра робочі й сімейні проблеми, 
залагоджуйте все одразу.

ВОДОЛІЙ
Приділіть собі біль-

ше часу. Зараз можна 
дозволити собі зміну 

іміджу або витратити гроші на 
щось велике й дороге.

РИБИ
Початок тижня іде-

альний для роздумів, 
відпочинку, інтелектуальних 
бесід на різні теми. Зараз краще 
спостерігати збоку.

Цікаві факти про картоплю

Поради господині

Сучасні технології дають 
можливість навіть у холодну 
пору року отримувати достатню 
кількість корисних елементів, 
наприклад, із засушених про 
запас плодів. Сьогодні ми роз-
глянемо, як можна сушити овочі 
на зиму в домашніх умовах.

Які овочі можна сушити
Асортимент продуктів, що 

годяться для сушки овочів на 
зиму, досить широкий. Для за-
готівлі годяться тільки здорові 
плоди, не схильні до хвороб. 
Сушать тільки ті частини про-
дукту, які придатні в їжу, без 
бадилля або коріння. Засуши-
ти можна практично усе – від 
селери до картоплі. Популярна 
сушка моркви, перцю і буря-
ка – виходить чудова заготівля 
для борщу. З картоплі готують 
смачні сушені чіпси, а сушена 
зелень петрушки і кропу на-
дасть свіжості і аромату блюдам 
в холодну пору року. Сушена ци-
буля і часник мають своєрідну 
пікантність в сухому вигляді, що 
по-новому розкриває смак страв.

Що не рекомендується 
сушити

Традиційно метод сушки не 
використовують для тих овочів, 
які більше ніж на 85% склада-
ються з води, оскільки при за-
готівлі у такий спосіб вони дуже 
сильно втрачають масу і про-
дуктивність стає дуже низькою. 
До таких належать:

● салат айсберг;
● огірки;
● редис;
● капуста білокачанна;
● кавун.
Популярні методи сушіння
Якщо раніше господині 

користувалися, в основному, 
печами і сонцем для засушу-
вання овочів і фруктів, то сьо-
годні сучасна техніка надає масу 
електропечей і сушарок, які 
в найкоротші терміни дозволять 
заготовити продукт, зберігаючи 
його корисні властивості. Розгля-
немо детальніше кожен спосіб 
заготівлі.

�� На свіжому повітрі
Цей спосіб має більше не-

доліків, ніж переваг. Передусім 
не в усіх є можливість сушити 
продукцію під відкритим по-
вітрям – розкладені в ряд овочі 
вимагають багато місця і рівної 

поверхні, інакше процес суш-
ки не зможе бути здійснений. 
Також при такому методі за-
готівлі є велика вірогідність 
ушкодження плодів мошками, 
бджолами або птахами – сік 
продукту, що виділяється, є 
приманкою для комах.

Важко устежити і за про-
цесом засушування – сильне 
пекуче сонце може перетво-
рити соковитий м’якуш на ву-
гілля, а раптовий дощ зовсім 
зіпсувати продукт. Не варто 
забувати ворушити і перевер-
тати плоди для їх рівномірної 
сушки. Головним недоліком 
методу вважається тривалість 
процесу – до 4 днів.

�� У електросушарці
Цей метод є найбільш зруч-

ним і сучасним – у спеціальному 
приладі висушити плоди мож-
на за декілька годин. До того ж 
електросушарки рівномірно 
прогрівають плоди з усіх боків 
завдяки функції конвекції по-
вітря. Існує правило, яке при-
скорює процес заготівлі овочів 
в електросушарці: укладати 
плоди треба шкіркою вниз, 
а м’якуш можна злегка прида-
вити для прискорення процесу 
виділення рідини.

�� У духовці
Для того, щоб використати 

духовку як сушарку, необхідно 
застелити деко пергаментним 
папером, розкласти на ній заго-
товлені овочі, помістити деко на 
верхню полицю і включити пек-
ти на мінімальну температуру. 
Дверці при цьому мають бути 
відкритими. Через 25 хвилин 
треба перемістити овочі вниз 
і сушити до готовності.

Важливо! Температура 
в духовці при сушці овочів не 
повинна перевищувати +60 °C. 
Інакше плоди підгорять або 
стануть пересушеними.

�� У мікрохвильовці
Сушка овочів у мікрохвильо-

вій печі теж набуває популяр-
ності. Головна хитрість такого 
способу: чим тонше нарізані 
фрукти або овочі, тим швид-
ше вони висохнуть. Недоліком 
такого способу обробки є не-
можливість заготівлі великої 
кількості плодів, тому такий 
метод зручний тільки тоді, коли 
вимагається швидко засушити 
невелику кількість продукту.

Як можна сушити 
овочі на зиму
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Форсаж: Гоббс та Шоу
Жанр: бойовик, пригоди

Американський елітний спецагент Люк 
Хоббс і британський колишній співробітник 
спецрозвідки Декард Шоу абсолютно ненави-
дять один одного. Майже все своє життя вони 
були в різних таборах, стикалися лобами один 
із одним і бажали смерті противнику. Останнє, 
звичайно ж, незмінно, але зараз їм доводиться 
працювати в одній команді. Об'єднати їх змогла 
тільки світова загроза. Сестра Декарда на ім'я 
Хетті вкрала в нехороших хлопців вірус, який 
може знищити все людство. Щоб захистити 
сестру, а також весь світ від знищення, Шоу 
за допомогою Хоббса буде відбиватися від 
цих поганців на чолі з модифікованим супер-
солдатом. Усе, що їм потрібно – це тачки...

Крок вперед: Рік танців
Жанр: мелодрама, мюзикл
У всьому Китаї живе більше мільярда 

абсолютно різних людей. У кожного з них 
можуть бути кардинально інші інтереси, 
але все ж є у кількох людей в цілій країні 
щось спільне. Група молодих хлопців і ді-
вчат із абсолютно різних соціальних верств 
населення Пекіна зібралися разом, щоб 
підкорити найбільшу танцювальну подію 
у країні. Вони вирішили створити команду, 
хоча раніше абсолютно не знали один про 
одного нічого. Ці дівчата та хлопці зібралися 
не просто, щоб заради однієї події стати ко-
мандою. Для того, щоб бути кращими з кра-
щих, їм треба зрозуміти, що по-справжньому 
значить бути сім'єю. 

Відок: Імператор Парижа
Жанр: кримінал, пригоди

Ежен Франсуа Відок – це реальна леген-
дарна особистість в історії Франції. Більшу 
частину життя він був геніальним злочинцем. 
Постійно нові міста, нові професії, і все більш 
небезпечні афери. Його не раз ловили, але 
що в нього виходило найкраще, так це робити 
втечі з в'язниці. Таке життя могло би тривати 
для француза до його смерті (швидкої чи ні), 
але все закінчилося досить несподівано – 
французький уряд найняв Відока на посаду 
начальника відділу поліції. Саме його особливі 
навички повинні допомогти в затриманні або 
знищенні найнебезпечніших злочинців Пари-
жа. Той, хто знає світ злодіїв і вбивць зсере-
дини, краще за інших розуміє їх психологію.

Король Лев
Жанр: мюзикл, пригоди
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. Підступ-
ний 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. 

Піца «Челентано» Майдан Соборний, 7/1
г/р з 9:00 до 23:00 (0412) 42-21-00

Паб
«Файна кнайпа»

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

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

Кафе «Тераса»
с. Станишівка,

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

(067) 936-69-92

Кафе «Пантера» вул. Старовільська, 29
г/р з 10:30 до 22:00 (0412) 42-60-86

Кафе «Таймир» просп. Незалежності, 11
г/р з 11:00 до 23:00 (063) 077-39-47

Піца «Челентано» вул. В. Бердичівська, 55
г/р з 10:00 до 22:00 (0412) 43-86-46

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

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

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

«Пивна ресторація
BeerЁza»

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

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

Pub
«Pleasentville BBQ»

вул. Київська, 13
г/р з 9:00 до 1:00

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

ЧИТАЙ СВІЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТИ ТУТ

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

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

nenazerka.com.uanenazerka.com.ua

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА


