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Скасували шкільну форму: за і проти
Руслан Мороз

Наші журналісти
поцікавилися, що
думають пересічні
містяни і фахівці про
відміну шкільної форми. Про це – далі.
Ще в у квітні цього року на
сайті президента була зареєстрована петиція про відміну
обов'язкової шкільної форми та
скасування відповідного указу.
Президент Володимир Зеленський
визнав указ «Про шкільну форму
для учнів середніх закладів освіти» від 12 червня 1996 року таким,
що втратив чинність. Відповідний
указ оприлюднений на сайті адміністрації президента. Таким
чином, тепер шкільні адміністрації не зможуть змушувати учнів
в обов'язковому порядку відвідувати заняття у шкільній формі.
Раніше в. о. міністра охорони
здоров'я Уляна Супрун розповіла
про мінуси шкільної форми. Зокрема, за її словами, однаковий
одяг жодним чином не впливає на показники успішності
і відвідуваності учнів, а також
некращим чином впливає на
креативність дітей і їх свободу
самовираження.
Прихильники шкільної форми вважають, що це обов'язковий

атрибут у навчальному процесі.
Він впливає на продуктивність
навчання, оскільки діти мають
можливість концентрувати увагу
на інформації і не думати про зовнішній вигляд. Через це вони стають більш уважними і старанними.
Ще один арг умент «за» –
краща поведінка і дисципліна.
Завдяки шкільній формі поліпшується відвідуваність уроків,
діти стають більш мотивованими
і серйозними.
Самі школярі не проти форми,
але хочуть, щоб вона була більш
різноманітною і зручною. Багато
учнів навіть початкової школи
одноголосно запевняють: часто
шкільна форма незручна.
Застарілими діючі зобов'язання щодо шкільної форми вважають навіть у Міністерстві освіти:
тут говорять, що зараз прийшов
час дати кожній школі право самій вибирати дизайн одягу учнів.
В Україні скасували шкільну
форму, але не обов’язковий дрес-код
для учнів шкіл. Про це повідомляють у Міністерстві освіти України.
Ми вирішили дослідити насамперед думки батьків, учнів та
фахівців з дитячої психології, тому
що думка представників освіти
нам вже відома з офіційних джерел. Вони здебільшого підтримують будь-які розпорядження своїх
керівників.

Отже, думка перша – учнів

Старшокласники, які раніше йшли до школи у шкільній

формі і зараз мають право на
довільний одяг, запевняють: повинен бути дрес-код, але вони за
самовираження в одязі. Проблема, кажуть школярі, в одноманітності форми. Для прикладу
приводять форму лондонських
школярів (до речі, дійсно багато
школярів зараз за допомогою
Інтренету вільно спілкуються зі
своїми однолітками за кордоном),
адже там гардероб школяра має
кілька елементів, з якими можна
експериментувати.

Думка друга – батьків

Співзасновниця однієї з громадських організацій, що відстоюють права батьків у школах,
переконує, що їхня ініціатива

зібрати підписи під петицією
якраз була спрямована проти
надто комерціалізованих шкільних адміністрацій та ганебних
рейдів і випадків цькування через
відсутність форми. «Особливо
комерційні адміністрації шкіл
визначають навіть певних виробників. Приводять їх до школи,
влаштовують ярмарки-продажі,
і все прикривається цим чинним
указом президента. Поки він не
скасований, ми не можемо говорити про повноцінні партнерські
стосунки навіть у перемовинах зі
школою. Тому що всі дрес-коди
обмежуються тим, що школа
хоче. Є ганебні рейди, до яких
залучають старшокласників. Це,
фактично, булінг і цькування через зовнішній вигляд учня. Хтось
з адміністрації вважає, що це виховний процес».
Другій бік цього питання,
який дуже турбує батьків, – це
вартість шкільної форми. Ми пройшлися по магазинах та ринках
і дізналися, скільки коштує звичайний костюм (не форма) для
школярів. У магазинах на ярличках була зазначена цифра в середньому від 950 до 1500 гривень для
молодших школярів та до 3500
гривень для більш дорослих. На
ринку ціни були менш «кусючими», але все ж авторам здавалося,
що їх одяг коштує дешевше.
Що ж думають батьки про відміну шкільної форми?
Валентина: Яке щастя! Серед
більш ніж ста відмінених указів

багато дуже важливих, які наповнювали місцеві бюджети.
Які йшли і на освіту. Зате роздули шкільну форму. Якої і так
давно не було, рішення про неї
приймалося закладом. А, може,
в шортах? Котитися в прірву
в шортах веселіше.
Світлана: І що хорошого в цьому. Перше. Має бути якийсь порядок. І друге взагалі на голову
не налазить – а як же підтримка
національного виробника.

Думка третя –
дитячі психологи
Дитячий психолог Катерина
Гольцберг вважає, що варто замінити поняття форми на поняття
дрес-коду. «Не можу не погодитися з тими, хто каже, що надто
вільний одяг (15-річна дівчинка
робить вибір на користь дуже
короткої спідниці) деморалізує
однокласників. Я б визначила
певні речі як небажані, але не
забороняла б їх. У нас дуже мало
просвітницької роботи. Самосвідомість, на жаль, низька. Усі хочуть виділитися. І це виділення
працює не на користь навчання.
Виділитися хочуть лише за рахунок окрасу, відвертості… Звісно,
ми не повинні урівнювати, а дати
можливість проявлятися, обирати. Не через надмірні виклики
і яскравості, а через індивідуальність. У відкритих ногах немає
індивідуальності. Це всього-навсього провокація».

На Житомирщині – Фонтан з «нафтою»
новий очільник
вразив жителів Житомира
Служби безпеки
Руслан Мороз

19 серпня на офіційному
сайті Президента України Володимира Зеленського з`явився
ряд розпоряджень і указів, що
стосувалися звільнення і призначення.
Своїм Указом № 604/2019 Президент звільнив
з з посади начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області Віктора
Панасюка, а Указом № 605/2019 призначив на цю
посаду Олега Головаша.
«Призначити ГОЛОВАША Олега Олеговича начальником Управління Служби безпеки України
в Житомирській області», – йдеться у документі.
Олег Головаш до цього обіймав посаду заступника начальника управління – начальника
відділу по боротьбі з корупцією та організованою
злочинністю У СБУ в Житомирській області.
Нагадаємо, під час робочого візиту до Олевська
Президент України Володимир Зеленський наполегливо рекомендував усім керівникам силових
структур написати заяви про звільнення.

Жителі Житомира
15 серпня 2019 року стали
свідками дивного явища.
У центрі міста на Михайлівській
з фонтану замість чистої води били жовто-коричневі струмені, нагадуючи всім
нафту. Тож фото диво-фонтану одне за
одним почали з`являтися у Facebook.
Житомиряни у коментарях не стримували емоцій. Кажуть, якщо з брудною
водою у кранах помешкань вже змирилися, то щодо фонтану – це вже занадто.
Першим фото виклав у мережу
житомирянин Сергій Полубінський.
«Ось таку воду ми п’ємо… Фонтан на
Михайлівський змінив колір», – підписав фото Сергій.
«Таке враження, що каналізацію
прорвало. На фонтан мало схоже»; «Це
якась кока-кола чи чай?»; «Кольоровий
фонтан, як і обіцяли»; «Вода з очисних споруд пішла не в ту сторону…
Жесть!»; «Нафта у Житомирі»; «Слава

Житомирводоканалу!» – коментують
містяни у соцмережах.
У «Житомирводоканалі» від «нафтового» фонтану у центрі міста відхрестилися. Керівництво місцевого
водоканалу, як виявилося, про проблему не відає. Мало того, від фонтану на
Михайлівській взагалі відхрестилося.
Директор «Житомирводоканалу» Андрій Нікітін у коментарі ЗМІ зауважив:

«Усі фонтани у Житомирі, а у місті їх
п’ять, перебувають на балансі нашого
підприємства, окрім фонтану на Михайлівській. Про те, що ви говорите,
я вперше чую. Можу лише сказати, що
закачати у фонтан брудну чи чисту воду
ми технічно не можемо. Вона у системі
не з центрального водопроводу і постійно циркулює. Вибачте, це не моя
зона відповідальності».
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Зі святом!
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Краса дійсно врятує світ!
Тереннікова, Іларія та Крістіна Купчинські,
Олександр Проценко, Карина Сотченко, Марина Тимошенко. Інформаційними партнерами виступили газета «20 хвилин», інтернетпортал «Geometria», всеукраїнський журнал
«Ukrainian People» та сайт новин «DKS».
Конкурс складався із трьох виходів учасників – «Морський», «Художники» та «Шкільна форма», під час яких діти змогли показати

А якщо ця краса попадає
до рук модельного агентства
«Gloria ModelS», значить буде
щось неймовірне!
Так і сталося в неділю, 18 серпня. Саме
цього дня відбувся феєричний конкурс –
«Найкрасивіша Міні Топ-Модель України
2019», «Найкрасивіша Міні Міс України 2019»,
«Найкрасивіший Юнак України 2019».
Грандіозне дійство відбувалося за межами
міста у прекрасному ресторані «Ч-club». Все

сприяло тому, щоб конкурс пройшов «на
ура»: і сонячна погода, і місце проведення,
і спонсорська підтримка, і клопітка робота
«Глорії» та її чудової команди.
Партнерів проведення свята було чимало: найсолодша кондитерська фабрика
«Житомирські ласощі», магазин дитячого
та підліткового одягу «Синочки&Дочки»,
студія краси «Gloria Beauty», студія-магазин
«Best Moment», брендовий магазин дитячих
товарів «Варюшки & Андрюшки», друкарня
«Бук-Друк», дитяче кафе «Карамель», фотограф Олександр Титарчук, творчі особистості
нашого міста: Марія Бондарчук, Ангеліна

артистичність, красу, харизматичність та свою
неймовірно позитивну енергетику. Під час
святкової програми були виступи надзвичайно талановитих хлопців та дівчат, які заряджали гостей своїми співами і танцями.
Отож щодо найголовнішого – нагородження: Гран-Прі «Найкрасивіший Юнак
України 2019» – Заблоцький Нікіта, Супер
Гран-Прі «Найкрасивіший Юнак України
2019» – Логвіненко Назарій; «Найкрасивіша Міні Міс України 2019» – Гавриченко
Вікторія, Гран-Прі «Найкрасивіша Міні Міс
України 2019» – Калінчук Анастасія, Супер
Гран-Прі «Найкрасивіша Міні Міс України
2019» – Омелянська Єлизавета та Петрук
Яна, «Найкрасивіша Міні Топ-модель України 2019» (1-а вікова категорія) – Колодюк
Вікторія, Гран-Прі «Найкрасивіша Міні
Топ-модель України 2019» (1-а вікова категорія) – Гарбузова Марія, Супер Гран-Прі
«Найкрасивіша Міні Топ-модель України
2019» (1-а вікова категорія) – Дев’ятисильна
Анна, «Найкрасивіша Міні Топ-модель
України 2019» (2-а вікова категорія) – Заворотна Мілана, Гран-Прі «Найкрасивіша
Міні Топ-модель України 2019» (2-а вікова
категорія) – Ромащенко Катерина, Супер
Гран-Прі ««Найкрасивіша Міні Топ-модель
України 2019» (2-а вікова категорія) – Поліщук Анастасія. Усі модники отримали
багато подарунків, масу незабутніх вражень
та натхнення. «Gloria ModelS», ви, як завжди,
на найвищому рівні, діткам, батькам, Житомиру – віру у прекрасне!

«У ногу з часом»: відтепер звернутися
за призначенням пенсії можна
за принципом «одного відвідування»
Про нову систему
дистанційних послуг
розповідає заступник
начальника головного
управління Пенсійного фонду України
в Житомирській
області Світлана Антонюк.

Органи Пенсійного фонду
України в області постійно працюють над підвищенням якості
обслуговування громадян та вдосконаленням системи надання
пенсійних послуг.
Черговим кроком стало розширення переліку дистанційних
послуг, які надаються засобами
порталу електронних послуг Пенсійного фонду України.
Пенсійний фонд України запровадив нову модель звернення
за призначенням пенсії за принципом «одне відвідування», що
передбачає подання документів

для призначення пенсії виключно в електронному вигляді через
вебпортал зі зверненням до сервісного центру тільки за отриманням
пенсійного посвідчення.
Нова система дистанційних
послуг в електронному форматі
забезпечує прозорість та зручність звернення за призначенням
та перерахунком пенсій і надає
можливість подати заяву про призначення та перерахунок пенсій
дистанційно.
Послуга в «один дотик» – це
лише одне відвідування установи
для того, аби отримати пенсійне
посвідчення.
Сервіс передбачає:
– подання документів для
призначення пенсії дистанційно
в електронному вигляді (заява та
копії документів, завірені електронним підписом);
– після прийняття рішення
про призначення пенсії – повідомлення про необхідність звернення до сервісного центру за отриманням пенсійного посвідчення.
Для того щоб призначити пенсію через вебпортал електронних

послуг Пенсійного фонду України,
потрібно:
1. авторизуватись в особистому кабінеті на вебпорталі
https://portal.pfu.gov.ua за допомогою електронного цифрового
підпису;
2. у розділі особистого кабінету «Заява на призначення пенсії»
завантажити весь пакет необхідних для призначення пенсії документів у сканованому вигляді;
3. підписати звернення електронним цифровим підписом
та надіслати його до підсистеми
«Звернення»;
У разі якщо до заяви подані не
всі необхідні документи, заявника
повідомлять у обраний ним спосіб, а саме: шляхом направлення
СМС-повідомлення або на зазначену електронну адресу.
Користувачі вебпорталу будуть отримувати повідомлення
про прийняття документів, хід
їх опрацювання і про призначену
пенсію.
Стан обробки свого звернення користувач вебпорталу має можливість
переглянути у власному кабінеті.

Сервіс може використовувати
особа, яка має електронний цифровий підпис, який можна отримати в сертифікованих центрах
виготовлення електронних ключів.
Дана система спрощує взаємодію громадян з органами Пенсійного фонду України, дозволяє
зменшити витрати часу осіб, які
звертаються за призначенням та
перерахунком пенсій, забезпечує
максимально комфортні умови
для отримання послуг не виходячи з дому та дає можливість
реалізувати своє право на призначення пенсії у будь-який час.
Слід зазначити, що нова система звернення за призначенням
пенсії не зменшує існуючу систему надання пенсійних послуг.
На даний час в Житомирській
області прийом проводиться підрозділами обслуговування громадян у 26 сервісних центрах та
на 52 віддалених робочих місцях,
створених в об'єднаних територіальних громадах та за місцем
проживання громадян.
На вебпорталі електронних
послуг Пенсійного фонду Укра-

їни працює низка сервісів для
пенсіонерів, застрахованих осіб
та страхувальників.
Це, зокрема:
– налаштування послуги безкоштовного СМС-інформування (щодо
призначення/перерахунку пенсії;
сплати страхових внесків роботодавцем та страхового стажу особи);
– отримання довідок, достовірність яких підтверджується
QR-кодом (про розмір сплачених
внесків (форма ОК‑5), витяг із реєстру застрахованих осіб, довідка
про розмір пенсії);
– отримання застрахованими
особами через особистий кабінет
інформації про страховий стаж та
щомісячні відрахування єдиного
соціального внеску роботодавцем;
– кабінет страхувальника, через
який можна отримати інформацію
стосовно сплати єдиного соціального внеску, в тому числі щодо заборгованості підприємства з цього виду
платежу, а також електронні «Довідки про трудовий та страховий
стаж» працівників для розрахунку
суми виплати за час тимчасової непрацездатності.
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КОРУПЦІЙНА МІСЬКРАДА: заступницю
Сухомлина підозрюють у привласненні
800 тисяч бюджетних коштів
Руслан Мороз

Не встигли житомиряни оговтатися
від затримання на
хабарі керівника
однієї з громадських
організацій, як спалахнув черговий
скандал – заступниці
міського голови оголошено про підозру
у розтраті державного майна та привласненні бюджетних коштів на суму близько
800 тисяч гривень.
«Станом на 16 серпня оголошено про підозру у вчиненні
правопорушень, передбачених
ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння
ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст. 367 ч. 2
КК України (службова недбалість) Кримінального кодексу
України двом особам – керівнику
підприємства та службовцю
Житомирської міської ради», –
повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської
області.
З власних джерел «20 хвилин» стало відомо, що під службовцем Житомирської міської
ради мається на увазі заступниця Житомирського міського
голови Марія Місюрова. Посадовицю підозрюють у службовій
недбалості, що призвела до майже 800 тисяч гривень (783 492
гривні) збитків.
«Оперативники управління
захисту економіки в Житомирській області Нацполіції та слідчі
за процесуального керівництва
прокуратури Житомирської
області викрили посадовц я
у злочинній діяльності. Під час
досудового розслідування поліцейські встановили, що на посаді
начальника одного з управлінь
міськради та розпорядником
бюджетних коштів посадовець
уклала з переможцем публічних
закупівель заздалегідь збитковий тендер», – поінформували
в управлінні захисту економіки
Житомирської області.
Як зазначають в управлінні,
запропонована ціна лоту з одна-

ковими технічними характеристиками у комерційної структури
була значно вища за пропозиції
інших учасників. Таким чином,
посадовиця під час проведення
конкурсних торгів із закупівлі
медичного обладнання порушила принцип економії використання бюджетних коштів,
що в подальшому призвело до
збитків бюджету на суму понад
700 тисяч гривень.
«Зібравши матеріали, що
підтверджують причетність
посадовця до вчинення кримінального правопорушення,
йому повідомили про підозру за
ч. 2 ст. 367 (службова недбалість)
Кримінального кодексу Украї-

 На фото: заступниця міського голови Марія Місюрова

 На фото: ексзаступник міського голови Матвій Хренов
і нинішня заступниця Марія Місюрова
ни», – інформують в управлінні
захисту економіки Житомирської області.
Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох
до п'яти років з позбавленням
права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на
строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до
семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян або без такого.
Марія Місюрова зараз працює заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. З червня 2016
року до травня 2019 року працювала начальником управління
охорони здоров’я Житомирської
міської ради.
Посадовиця заявляє, що всі
тендери було проведеного згідно
з чинним законодавством. «Всі
ці тендери були проведені в сис-

темі ProZorro, згідно з чинним
законодавством – все було прозоро. Це електронні торги, абсолютно прозорі – на ціну ніхто
вплинути не міг. Ви ж розумієте,
що мною і управлінням охорони
здоров'я було проведено дуже
багато тендерів за ці 2 роки,
і я буду доводити свою правот у», – зазначила заст упниця
мера Марія Місюрова у своєму
коментарі для ЗМІ.
Як вдалося з'ясувати, мова
йде про два тендери, оголошені
управлінням охорони здоров'я
Житомирської міської ради восени 2017-го:
1. Устаткування для хірургічних блоків – відеоколоноскопія/
тендер ДК 021 до: 2015 33160000–
9, оголошений 24.10.2017 на суму
3 200 000 гривень. Переможцем
стало ТОВ «Здраво» з пропозицією 3 145 992.00 гривень.
Суперником «Здраво» у цьому
тендері було ТОВ «Сінекс» з пропозицією 3 199 000.00 гривень.
2. Системи реєстрації медичної інформації та дослідне
обладнання – відеогастроскоп/
тендер ДК 021 до: 2015 33120000–
7, оголошений 18.09.2017 на суму
2 100 000 гривень. Перемагає
в тендері також ТОВ «Здраво»
з пропозицією 2 010 000.00 гривень. При цьому аналогічну пропозицію від ТОВ «Хімлаборреактив» на суму 2 008 000.00 було
відхилено.
Зг і д н о з д а н и м и с а й т у
YouControl, керівником і власником ТОВ «Здраво» є Валерій
Аркадійович Лось. У той же час
угоду на поставку медичного
обладнання у 2017-му з боку
компанії підписував Руслан Вікторович Лисянський.
Загальна сума укладених договорів склала 5 245 992 гривні.

В управлінні захисту економіки
вважають, що при закупівлі вищевказаного обладнання мала
місце розтрата у розмірі 783 492
гривні.
Сама Марія Місюрова у комен тарі ЗМ І зазначи ла, що
обла д нан н я було при дбано
відповідно до вимог чинного
законодавства, його покупка
була на той момент необхідна
і в даний момент воно також
продовжує допомагати лікарям
у лікуванні житомирян.
«Відеоколоноскопія і відеогастроскоп успішно працюють
у дитячій лікарні та лікарні
№ 2», – сказала вона.
Ц і к а вим є той фак т, що
попередник Марії Місюрової,
а нині очільник Житомирської
міської партійної організації
«Слуга народу» Матвій Хренов
на посаді заступника міського
голови також неодноразово потрапляв під шалену критику за
зловживання у сфері закупівель
і був вимушений звільнитися
після корупційного скандалу.
«Жоден великий контракт
не може бути підписаний без
згоди мера міста, і тим більше
до оплати за контрактом профільний заступник відношення не має. Це відповідальність
мера, у даному випадку Сергія
Сухомлина, і заступника по
фінансах. А оскільки на цю посаду Марія Місюрова була призначена зовсім нещодавно, то
чітко проглядається схема «зі
стрілочником», оскільки угоду
готував явно попередній заступник, який був звільнений після
корупційного скандалу. Крім
цього, дана ситуація наочно
продемонструвала, що систему Прозорро за бажання можна легко обійти в корисливих
інтересах», – зауважив міський
голова Житомира у 2002–2006
роках Георгій Буравков.
Житомирській міський голова Сергій Сухомлин часто
змушений коментувати обвинувачення у бік своїх підлеглих
щодо їхньої участі в корупційних
схемах. Однак сам очільник міста
завжди виходить сухим з води.
Тим не менш інсайдерські джерела у міськраді говорять про
гарну обізнаність Сергія Івановича і про те, що без його відома
у місті «навіть собака не гавкне».
Тож гостро постає питання про
причетність самого міського голови до згаданих схем. А це вже
запитання до правоохоронних
органів. І поки воно залишається
без відповіді.
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ЖИТОМИРСЬКІ
до чого призвела

Руслан Мороз

У 2016 році команда «реформаторів»
Житомира разом з їх
куратором Сергієм
Сухомлиним вирішила запровадити транспортну реформу
з метою заощаджень
коштів, які йдуть на
оплату праці кондукторів. Ця реформа
передбачає закупівлю обладнання для
Автоматичної Системи Оплати Проїзду
(АСОП).
У 2016 році ЖТТУ оголошує
тендер на закупівлю такого обладнання. ТОВ «Гексагон-Украї-

на» виставляє свою пропозицію
по тендеру. При цьому надає
довідку про виконання аналогічного замовлення.
Переможцем тендеру стає
саме це підприємство. Навіщо перевіряти підприємство,
навіщо перевіряти вартість
валідаторів на ринку, кошти ж
бюджетні.
А да лі маємо нас т у пне.
Довідка, яку надало ТОВ «Гексагон-України», не відповідає
дійсності, тому що дане підприємство не виконувало замовлення у Тернополі та Запоріжжі, що легко можна було
перевірити за допомогою доступу до Інтернету. У Тернополі
виконавцем такого замовлення
є ТОВ «Системний зв’язок».
Дійсно, юридично ці підприємства нібито не пов’язані, але
фактично це – філії одного й
того ж власника.
Власники цього підприємства, тобто кінцеві бенефіціари, – громадяни Російської
Федерації.
Майже у той самий період

часу, коли Луцьк закуповував
мобільні валідатори за ціною
6 520 грн за одиницю, ЖТТУ
сплачувало близько 13 000 грн.
Далі під цю реформу відновили КП «Житомиртранспорт»,
директором якого стає депутат
Житомирської міської ради Іван
Фурлет. Після цього 24.11.2017
року рішенням виконавчого комітету № 1108 ЖТТУ передає
основні складові комплекти до
КП «Житомиртранспорт»: програмне забезпечення, серверне
обладнання та 175 мобільних
валідаторів. Набагато доречніше було б наймати працівників,
які працювали в ТТУ, але краще
створити фірму-прокладку, та
й рішення, погодьтеся, дивне – роз’єднувати комплектуючі складові та передавати на
баланс іншого підприємства.
Далі директор КП ЖТТУ
оголошує тендер на обслуговування валідаторів, які перебувають на гарантійному терміні
відповідно до умов договору, ну
і, звісно, перемагає КП «Житомиртранспорт». Тобто ТТУ платить кошти за те, що валідатори
підключені до системи АСОП,
яку й купило ТТУ, а коли ламається валідатор, його відправляють до «Гексагон-Україна»
(Симбол-Сістемс).
У 2018 році підписується
два договори через тендерні
пропозиції ТТУ: 1-й – договір
обслуговування, 2-й – договір
комісії, за умовами якого за
оплату проїзду через систему
АСОП К П «Житомиртранспорт» буде отримувати 5% винагороди, а також за реалізацію
електронних квитків або інших
карток, за якими пасажир має
право на проїзд у транспорті
ЖТТУ. Зазначаю, що відповідно до п. 3.1.7 за погодженням
з ТТУ КП «Житомиртранспорт»

має право реалізувати власні
носії ЕК шляхом попередньої
реєстрації в АСОП.
Коли й цього стало замало,
міська рада виділила 11 млн грн
для ТТУ на ще одну закупівлю:
Мало того, що комплект
досить дивно виглядає, то ми
ще й знову купуємо програму
АСОП. Навіщо?
Тут вже «Гексагон-Україна»
змінило назву на ТОВ «СимболСістемс», і схема пішла розпилювати кошти далі.
Поки бюджетні кошти ви-

діляються, хочеться заробити
ще трішечки, а тут вже потрібен калькулятор. Дивно, коли
купляється одна й та сама річ,
але за різними цінами в одному тендері. Отже, 15,40 грн – це
ціна з ПДВ. Множимо на 30 000
шт. – отримуємо 462 000 грн,
тепер 15,40 –20%= 12,32 грн,
ось ціна без ПДВ, множимо
на 30 000 шт.= 369 600 грн. Потім 16,50 грн. – 20% = 13,2 грн
б ез П ДВ. 13, 2 х 5 0 0 0 0 ш т.=
660 000 грн, 660 000 + 369 600
= 1 029 600+20%= 1 235 520 грн.
(сума ПДВ 205 920 грн.). Знову
щось не так.
Після зміни керівництва
міська рада придумала, яким
чином знижувати доходи ТТУ
на користь К П «Житомир транспорт». У кінці 2018 року
«Житомиртранспорт» купує
у ТОВ «Симбол-Сістемс» 8 000
безконтактних карток на суму
149 952 грн, які в подальшому,
іг норуючи умови договору
з ТТУ, реєструє в системі АСОП
та продає іншим КП через тендерні пропозиції.
Наступним кроком буде
«картка житомирянина», але
якщо у власників ТОВ «СимболСістемс» є доступ до програмного забезпечення, серверу, то
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«РЕФОРМАТОРИ»:

транспортна реформа у місті

про який захист персональних
даних може йти мова?
А тепер порахуйте, яка реальна вартість проїзду. Місто
витрачає бюджетні кошти та
створює непотрібні комунальні
підприємства.
Нагадуємо, що минулого

року житомирська поліція
п р ов од и ла р оз с л і ду ва н н я
про службове підроблення
при закупівлі валідаторів для
ТТУ. Саме 5 лютого 2018 року
Богунський районний суд м.
Житомира надав оперуповноваженим департаменту захисту

економіки Національної поліції України тимчасовий доступ
до документів, які стосуються
впровадження автоматизованої системи оплати за проїзд
у міському електротранспорті
Житомира. Відповідні ухвали
опубліковані у Державному
реєстрі судових рішень.
Суд тоді дозволив слідчим
вилучити документи, які перебувають у володінні Житомирського ТТУ, та документи, які
перебувають у ТОВ «Сімбол
систем» (раніше – «Гексагон
Україна») – компанії, яка впроваджувала у Житомирі систему
автоматизованої оплати за проїзд. Оперуповноваженим надали доступ до договорів підряду,
актів виконаних робіт, бухгалтерських та інших документів,
пов’язаних із господарськими
відносинами Житомирського
ТТУ та підрядника.
Із матеріалів ухвал відомо, що 12 січня 2018 року до
ЄРДР було внесено відомості
про досудове розслідування
за ознаками правопорушення,
передбаченого ч. 1 статті 366
Кримінального кодексу України (службове підроблення).
Слідством встановлено, що
ТОВ «Гексагон Україна» надало недостовірні відомості
Житомирському ТТУ, а саме:
не підтвердило наявність у працівників відповідної кваліфікації та вказало, що виконувало такі роботи у Тернополі,
хоча насправді їх виконувало
ТОВ «Системний зв’язок». До
того ж слідчі зазначають, що

у грудні 2017 року у ТТУ підписали підряднику, який на
той момент вже змінив назву
на ТОВ «Сімбол систем», акт
частково виконаних робіт з поставки «мобільних валідаторів
безконтактної дії», хоча фактично апарати поставлені не були.
Зг ідно з ухвалою Тернопі льського міськрайонного
суду Тернопільської області

від 11.09.2018 року у справі
№ 607/17800/18 зазначено: «…
при цьому встановлено, що
засновниками засновника TOB
Сімбол Системс є громадяни Російської Федерації, які,
згідно із заявою (…), за якою
вказане провадження внесене
до ЄРДР, можуть належати до
терористичної групи. Згідно
з повідомленням TOB Системний зв'язок вказана база даних
передавалась для TOB Сімбол Системс у знеособленому
вигляді».
Як би не було сумно, але
змушені констатувати: транспортна реформа, започаткована і просунута заступником
м іс ьког о г олови Д ми т р ом
Ткачуком і очільником КП
«Житомиртранспорт» Іваном
Фурлетом, призвела до руйнації транспортної системи міста
і подальшого занепаду ТТУ.
Тимчасово відсторонений
від виконання обов`язків начальника ТТУ Євгеній Демчик написав на своїй сторінці у Фейсбук:
«У п`ятницю Господарський суд
Житомирської області визнав,
що КП «Житомиртранспорт»
повинно виплатити КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» 450 тисяч гривень боргу і 50 тисяч штрафних
санкцій». Можливо, ще не все
втрачено?
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Невакциновані діти не зможуть
відвідувати дитячі садки та школи
Чи будуть дітей
без щеплень пускати
до шкіл і садочків –
роз’яснення від МОН
і МОЗ.
Міністерство охорони здоров’я
та Міністерство освіти і науки закликають батьків до 1 вересня
зробити дітям усі необхідні за
Національним календарем щеплення. Невакциновані діти, за
винятком тих, які мають медичні
протипоказання до вакцинації, не
зможуть відвідувати дитячі садки
та школи з іншими учнями. Про
це йшлося під час пресконференції
в.о міністра охорони здоров’я Уляни
Супрун та міністра освіти і науки
Лілії Гриневич 14 серпня 2019 року
у приміщенні Будинку Уряду.
Стаття 15 Закону України «Про
захист населення від інфекційних
хвороб» передбачає, що дітям, які
не отримали щеплень за Національним календарем, відвідувати
заклади освіти не дозволяється.
Cаме ця норма покликана захистити здоров’я та життя дітей, адже
в Україні спостерігається ускладнена епідемічна ситуація та вже два

роки триває спалах кору. Перебування нещеплених дітей в організованих колективах створює ризик
виникнення спалахів інфекційних
хвороб, що є загрозою для життя та здоров’я не лише учнів, а й
членів їхніх сімей та працівників
закладів освіти. «Підготовка до
школи – це не тільки про те, що
треба купити зошити та щоденники. Це, насамперед, про здоров’я.
В умовах колективу невакцинованих дітей інфекція поширюється
дуже швидко. І саме тому щоразу
з початком навчального року кількість хворих на інфекційні хвороби

різко зростає. Цього року ми хочемо запобігти цьому заздалегідь.
І для цього нам потрібна допомога
батьків – вакцинуйте своїх дітей,
щоб захистити їх», – розповіла Уляна Супрун, в. о. міністра охорони
здоров’я України.
Раніше Верховний Суд підтвердив, що садочки і школи мають
право не допускати невакцинованих дітей до освітніх закладів. У постанові йдеться про те, що держава
має забезпечити баланс між правом
дитини отримати дошкільну освіту
і правами інших дітей. Коли індивідуальний інтерес протиставляється

загальному інтересу суспільства,
то перевагу має загальне благо на
безпеку та охорону здоров’я. Це
рішення – остаточне у справі,
яка розглядалася в судах різних
інстанцій ще з 2016 року та не
підлягає оскарженню.
«МОЗ – це топ-організація в нашій країні, яка визначає політику
у сфері охорони здоров’я. Якщо
вони вважають щось важливим або
доцільним, ми як МОН маємо керуватись цими настановами, адже
життя і здоров’я наших дітей – це
безумовний пріоритет. Більш того,
вимога щодо щеплень закріплена
законом та підтверджена рішенням
Верховного Суду, тобто слідувати
цим правилам має кожен з нас.
Якщо батьки відмовляються від
вакцинації, то вони мають право
обрати альтернативну форму навчання, наприклад, дистанційну
чи індивідуальну. Тобто держава
в будь-якому випадку надасть
можливість та доступ кожній
дитині до шкільної освіти», – зазначила Лілія Гриневич, міністр
освіти і науки України.
Відповідно до календаря щеплень діти до 6 років повинні
мати щеплення проти гепатиту
В, туберкульозу, кору, паротиту та

краснухи, дифтерії, правця, кашлюка, поліомієліту та Хіб-інфекції. У 6
років дітям роблять ревакцинацію
проти дифтерії, правця, поліомієліту, кору, краснухи та паротиту.
Якщо в дитини є протипоказання, їй надається відповідна довідка на підставі даних обов’язкового
медичного профілактичного огляду
дитини за участю лікаря-педіатра
та інших лікарів-спеціалістів. Рішення про допуск таких дітей до
закладів освіти приймає комісія
лікарів відповідного лікувальнопрофілактичного закладу.
Дітей, які мають протипоказання до щеплення, мусить захищати колективний імунітет. Він
формується, коли 95–98% людей
у суспільстві вакциновані. В таких
умовах інфекція просто не має де
поширюватися. Тому, вакцинуючись, ви не лише захищаєте своє
здоров’я й здоров’я своєї дитини,
а й долучаєтеся до формування
колективного імунітету і дбаєте
про здоров’я інших людей. Якщо
батьки раніше зробили фальшиві
довідки про щеплення, вони можуть безперешкодно та безоплатно
вакцинувати дітей. Для цього потрібно просто звернутися до свого
сімейного лікаря або педіатра.

Прибуткова медицина. Як Україні
заробити на оздоровчому туризмі?
віз розвитку галузі, як сьогодні розвивається медичний туризм і як експерти оцінюють перспективи його
зростання, дізнавався Центр громадського моніторингу та контролю.

Скільки коштує
лікувальний туризм

На початку серпня
президент Володимир
Зеленський виступив
з ініціативою скасувати візовий режим
з низкою країн задля
розвитку медичного
туризму в Україні.
Йдеться про спрощення в’їзду
для громадян інших країн, які
прибувають на лікування до нашої
країни. Чи допоможе скасування

За оцінками міжнародних експертів, світовий ринок медичного
туризму оцінюється у 439 млрд доларів. Щороку 3–4% населення планети їздять на лікування до інших
країн. Тож держави намагаються
розвивати цю сферу послуг, заробляючи при цьому чималі кошти
до бюджету.
Інформація Української асоціації медичного туризму (УАМТ)
свідчить, що торік на лікування
до нашої країни приїхало близько 60 тисяч іноземців. Завдяки їм
економіка отримала додатково
150 млн доларів.
За словами президента асоціації Віолетти Янишевської, іноземні
туристи витрачають в Україні у середньому 2–2,5 тисячі доларів. При-

їжджають пацієнти в основному
з арабських країн та Китаю, останні
роки все більше туристів стає з Європи, США та Ізраїлю. Чималий
відсоток медичних туристів становлять наші колишні співвітчизники,
які народились в Україні, але переїхали жити за кордон.
Найпопулярніші напрямки
медичного туризму – стоматологія, онкологія, лікування безпліддя
і серцевих хвороб. За даними УАМТ,
третина всіх іноземних пацієнтів
їдуть лікувати зуби.
Експерти зауважують, що головна перевага української медицини – це співвідношення ціни та
якості. Вартість медичних послуг
в Україні набагато нижча вартості
аналогічного лікування в інших
країнах. Наприклад, протезування
зубів може коштувати 200 доларів,
коли та ж сама процедура за кордоном обійдеться у 2 тисячі.
При цьому гроші не єдина
причина для вибору нашої країни. Важливий фактор – спрощене законодавство. Наприклад, на
відміну від багатьох європейських

країн в Україні досить лояльне законодавство щодо лікування стовбуровими клітинами та сурогатного
материнства.

Є потенціал, але
не вистачає підтримки
Експерти наполягають, що
Україна має потужний потенціал
для розвитку медичного туризму.
Водночас потрібно розуміти, що
на початку галузь потребуватиме
державної підтримки і вже згодом
почне приносити великі прибутки. Наприклад, уряд Південної
Кореї щорічно виділяє понад 4
мільйони доларів на популяризацію медичного туризму. За
останні 6 років кількість охочих
полікуватись у країні зросла на
33%, а прибуток галузі сягнув 160
мільйонів доларів на рік.
«Останніми роками усе більше
й більше країн, урядів фінансують розвиток в'їзного медичного
туризму. Якщо медичний туризм
у нашій країні не отримає фінансової підтримки від держави, то

вже у найближчій перспективі ми
можемо програти», –наголошує Віолетта Янишевська.
Колишній голова підкомітету
з туризму та курортів Верховної
Ради Анна Романова погоджується,
що Україна щороку втрачає десятки
мільярдів доларів через те, що не
розвиває туристичну галузь.
Перспективні лікувальні курорти розкидані по всій країні. Як
наприклад, Солотвине, що розташоване у Закарпатській області, або
Сергіївка в Одеській області. Відомі мінеральні курорти: Миргород,
Трускавець, Моршин, Хмільник,
Шаян, Берегове. Вони добре знані
в Україні, але задля розвитку медичного туризму їх варто популяризувати у світі, створювати більш
сприятливі умови для іноземців,
які б хотіли приїхати на лікування.
Експерти впевнені, що розвиток медичного туризму може стати значним джерелом прибутку
і для лікарень, і для державного
бюджету. Потрібна лише підтримка держави і промоція туристичної України у світі.
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Підпали в Олевській ОТГ:
хто за ними стоїть?
Руслан Мороз

Декілька ночей
поспіль у селі Кишин
Олевського району
палали сараї. Жителі
припустили, що це навмисний підпал, і викликали поліцію.
Про пожежі у селі Кишин написав місцевий житель Юрій Гайченя
у себе на сторінці у Фейсбук: «Друзі,
односельчани – увага!!! Дві ночі – два
підпали в селі! Минула та сьогоднішня ніч виявилася спекотною
для вулиці Семенської в с. Кишин
Олевського району, два підпали
будівель, вночі по одному за ніч
згоріли дотла два хліви – грози не
було, електрика не підведена. Діти
о 12 ночі не граються… Після останніх подій у селі та заяв депутата на
сесії виникають питання, на які, на
жаль, немає відповідей! Шановні
односельчани! Звертайте увагу на
незнайомих людей та не соромтеся
запитати, хто це є, підозрілі авто
(хоча б записуйте номерні знаки!),
потрібно виловити цю гниду!»
Відео пожежі у соціальній ме-

режі Facebook виклала жителька
села Кишин.
У тій же соціальній мережі
Олександр Ігнатьєв повідомляє про
те, що у селі Кишин Олевської ОТГ
14 серпня 2019 року проходив схід
села. На ньому з'ясувалося: у земельних реєстрах відзначено, що на
паї, які належать людям, без відома
господарів укладені договори оренди. Господарі землі надали виписки
з реєстрів. Так само з'ясувалося, що
аграрії з ТОВ розорювали чужу землю. Представник фірми не могла
надати договорів з ОТГ і платіжок.
Жителі просять представників

ТОВ Лугинська зернова компанія не
привозити тітушок в село, бо може
виникнути конфлікт. Представниця
фірми відповіла, що в машинах при
черговій спробі захоплення землі
були тітушки.
Було прийнято рішення, і люди
проголосували за те, щоб:
– ОТГ розірвала всі існуючі домовленості з ТОВ Лугинська зернова
компанія по Кишинському старостинському округу;
– з їх округу прибрали депутата від партії «Батьківщина»
Миколу Атанова за те, що він ображає людей і відстоює інтереси

фірм рейдерів;
– жителі сіл Кишин і Забороче
вимагають повернути все майно
амбулаторії, яке було вкрадено
без відома жителів з села Кишин
владою ОТГ. Так само вимагають
відновлення роботи амбулаторії
та зубного лікаря.
Раніше на сесії міськради депутат Микола Атанов заявляв, що
представники аграрної фірми погрожували підпалювати будинки
жителів села. Цю інформацію
і версію повинні перевірити правоохоронні органи.
Наразі нам не вдалося отримати
коментар від представників Нацполіції, адже вони ще займаються
перевіркою фактів підпалів.
P. S. Поки готувався матеріал
до друку, у Facebook з'явилося нове
повідомлення Юрія Гайчені: «Підпалювач з'явився знову! Сьогодні,
19.08.2019 року о 2 годині ночі, відбувся 6 (шостий) підпал за чотири
ночі у с. Кишин Олевського району,
згоріла копиця сіна на полі, нелюда не змогли затримати хлопці, втік до лісу… На мою думку,
у нас в селі навіть років 15 назад
вже була б міліція з усієї області,
а наші царі навіть «стурбованості»
не проявили! Це вже не сором, це
п…м (байдужість – ред.) вищого
ступеня!!! Пора провідати ОТГ, запитати, як вони сплять??? »

Обережно – шахраї!
Поліцейські встановлюють
особи шахрайок, які 15 серпня
ошукали літню житомирянку
та продавчиню з Любарського
району – загалом на суму майже 10 тисяч гривень. Якщо ви
впізнали цих людей на фото
або побачили їх на вулиці, повідомте до поліції.
Як інформують у відділі комунікації поліції
Житомирської області, 15 серпня в обідню
пору, коли 82-річна житомирянка перебувала
сама вдома, до її квартири зайшли дві незнайомки, за їх словами, працівниці газового
господарства. Жінка впустила молодиць на
кухню, де між ними та господинею зав’язалася
розмова. Перевіривши газову плиту, «добродійки» наполягали на її заміні та пообіцяли
повернутися для цього за місяць.
А от коли жінки пішли, пенсіонерка виявила зникнення зі сховку кількох тисяч та
повідомила про це у поліцію. Правоохоронці
кваліфікували подію як крадіжку (ст. 185 ККУ)
та встановлюють особи причетних до злочину.
«Від шахраїв постраждала і жителька

Любарського району, яка розповіла поліцейським, що не зрозуміла, як «продала» товар
без грошей та ще й здачу на додаток дала
двом незнайомкам. Зі слів заявниці, ті продемонстрували купюру великого номіналу та
переконали її дати здачі, натомість «забувши»
віддати їй гроші.
Лише згодом заявниця зрозуміла, що її
ошукали, та звернулась у поліцію.
На місці події працівники слідчо-оперативної групи вилучили записи з камери
відеоспостереження та розпочали кримінальне провадження», – повідомляють у відділі
комунікації поліції Житомирської області.
Водночас поліцейські звертаються до громадян: якщо ви впізнали осіб на фото або вам
відомо їх місцезнаходження, повідомте до Любарського відділення поліції за номером (04147)
2‑33‑56 або на спецлінію «102», чи зверніться
до найближчого відділення поліції.
Також правоохоронці Житомирщини
радять дотримуватись простих правил, аби
уникнути ошуканств:
– не відчиняйте двері незнайомцям;
– застерігайте дітей, коли залишаєте їх вдома наодинці, не впускати до житла сторонніх;
– потурбуйтесь про наявність телефонного
зв’язку з вашими літніми батьками чи родичами, які проживають окремо. Попередьте їх
про небезпеку ошуканства;

– якщо до вас завітали особи, які називаються працівниками комунальних або інших
установ, попросіть їх надати відповідні документи і перевірте їх. Літнім людям варто
спілкуватися з незнайомцями у присутності
когось із рідних або сусідів;
– слідкуйте, щоб сторонні не проходили
до інших кімнат, де зберігаються цінні речі;
– не тримайте коштовного майна на видимих місцях в оселі.
Роз’ясніть ці прості правила дітям, близьким та рідним, особливо людям старшого
віку, з обмеженими можливостями та тим,
хто живе один.

КОЛОНКА
Як зареєструвати
нерухоме майно,
що розташоване на
окупованих територіях?
Консультацію у межах проекту «Я маю право» надали фахівці Хорошівського бюро правової
допомоги.
Державна реєстрація права
власності та інших речових прав
на нерухоме майно, що розташоване в межах території Автономної
Республіки Крим, міста Севастополя, а також тимчасово окупованої
території Донецької та Луганської
областей, проводиться незалежно від місцезнаходження такого
майна (Наказ Міністерства юстиції
України від 28.03.2016 № 898/5).
Державна реєстрація обтяжень речових прав проводиться
незалежно від місцезнаходження
нерухомого майна.
Для проведення державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно необхідно звернутися до будь-якого територіального органу Міністерства юстиції,
виконавчих органів сільських,
селищних та міських рад та нотаріусів з наступними документами:
• заява (формується та роздруковується реєстратором самостійно, заявник лише ставить
підпис);
• документ, що посвідчує особу (паспорт);
• оригінал документа, що посвідчує право власності на нерухоме майно (наприклад, договір
купівлі-продажу, дарування; свідоцтво про право на спадщину,
рішення суду про визнання права
власності на майно тощо);
• довіреність (у випадку, коли
документи подає уповноважена
особа, а не власник);
• підтвердження сплати адміністративного збору за проведення реєстраційних дій (крім
випадків, коли особа звільнена
від сплати збору).
За результатом розгляду заяви та документів, поданих для
державної реєстрації прав, державний реєстратор приймає рішення щодо державної реєстрації
прав або щодо відмови в такій
реєстрації.
Набуття та припинення права
власності на нерухоме майно, яке
знаходиться на тимчасово окупованій території, здійснюється відповідно до законодавства України
за межами тимчасово окупованої
території. Будь-який правочин,
вчинений з порушенням вимог цього закону, інших законів
України, вважається недійсним
з моменту вчинення і не створює
юридичних наслідків, крім тих,
що пов’язані з його недійсністю.
Більше інформації про проект «Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті
pravo.minjust.gov.ua та за номером 0 800 213 103 (єдиний
контакт-центр надання безоплатної правової допомоги).
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У Житомирі завершився
V Міжнародний фестиваль
«Пісенний Спас»

Руслан Мороз

Протягом 16–
19 серпня 2019 року
обласний центр насолоджувався виступами
музикантів і співаків
у межах фестивалю
«Пісенний Спас».
Уже вп’яте на Житомирщині
проходив масштабний міжнародний фестиваль «Пісенний Спас»
імені Володимира Шинкарука,
у межах якого у конкурсі змагалися молоді виконавці. Фестиваль
тривав чотири дні. Протягом цього часу головна пішохідна вулиця Житомира перетворилася на
територію культури, мистецтва
та творчості. Адже, окрім концертів, для житомирян та гостей
міста майстри презентували різні
доробки власної творчості. Мета
фестивалю – підтримка молодих
артистів і створення сприятливих
умов для реалізації їхнього творчого потенціалу.

 Народна артистка України Ірина Шинкарук

 Аретем Кондратюк

У перший день було проведено прес-конференцію учасників
та членів журі фестивалю, перед
початком якої відбулася презентація Спасівського рушника із 60
автографами учасників фестивалю,
який став своєрідним оберегом
дійства. Наразі рушник відомої
майстрині Інни Завальнюк має
довжину 14 метрів. У планах організаторів фестивалю подавати
заявку на Книгу рекордів України.

Під час фестивалю у зіркових
концертах V «Пісенного Спасу»
взяли участь Павло Зібров, Михайло Грицкан, Павло Дворський,
Микола Свидюк, Ігор Воєвуцький
(екс-соліст гурту «Авіатор»), Олена
Романовська, гурт «The ВЙО», новий проект Мирослава Кувалдіна
«Jonych» (Джонич). Ірина Шинкарук, окрім свого сольного виступу,
разом з фіналістом «Голосу країни»
Артемом Кондратюком презенту-

вала прем’єру пісні у дуеті. Родзинкою фесту став виступ молодого
італійського співака Alfonso Oliver,
який перекладає українські хіти
італійською мовою. Зокрема, у його
виконанні можна буде почути
пісню «Мама» Андрія Кузьменка (Скрябіна). Також у фестивалі
взяли участь Анатолій Говорадло,
Роман Рудий, Ірина Зінковська,
гурт «Авіатор», Яніна і Олександр
Яремчуки та багато інших зіркових
виконавців української естради.
Під час фестивалю до Житомира завітало багато гостей, і у деяких
з них ми змогли взяти коментарі.

Президент «Пісенного
Спасу» та голова журі фестивального конкурсу Ірина
Шинкарук: «Як казав Володимир Шинкарук, кожен ліхтар
має відвоювати свій плацдарм
у темряві».

Заступник міністра молоді та спорту України Олександр Ярема: «Чудово, що є такі
ініціативи. Важливо, що з кожним

роком фестиваль не лише зростає,
але й переростає межі України.
Насправді, "Пісенний Спас" – це
хороша знакова подія як для Житомира, так і для України. Молоді
люди можуть показати себе, реалізувати, зробити перші кроки на
естраді і утвердитися на своєму
творчому шляху».

Співачка, телеведуча,
художниця, волонтер, президент мистецької агенції
«Територія А», член журі
Анжеліка Рудницька: «Для

мене є базові цінності: любов,
вдячність і спадковість. Здається,
саме про це фестиваль "Пісенний
Спас". Бо це один із унікальних
проектів в української музиці.
Спадковість поколінь тут простежується, і вона важлива. Вона
є ключовою для цього фестивалю.
У нас дуже багато фестивалів різних форматів, які досить умовно
прив'язані до міста. А цей фестиваль укорінився у цьому місті.
Він прив'язаний до Житомира, до
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Український бард, поет,
драматург, заслужений діяч
мистецтв України Олександр Смик: «Я – єдиний тут

 Конкурсанти під час концерту

рук зараз продовжує його мрію.
Художник, митець не помер, а просто відлетів на іншу планету, щоб
обов'язково повернутися. Ось він
і повертається з цим фестивалем
знову до нас».

Народна артистка України, професор, завідуючка
кафедри естрадного вокалу Київського університету
культури Алла Попова: «Вра-

 Анжелика Рудницька

імені Володимира Шинкарука,
до родини, до друзів. І тому ми
відчуваємось тут як одна велика
сім'я. Ми страшенно радіємо,
коли бачимо нові обличчя, нові
імена, тому що без молодої крові,
без бунтарського духу, без нових
ідей, нових пісень не може бути
розвитку. У цій спадковості цей
вогонь майбутніх поколінь».

Художній керівник театру пісні заслуженої артистки Республіки Білорусь
Ірини Дарафєєвої, член журі
Юрій Савош: «Я вже четвертий

рік беру участь у роботі фестивалю. Та велика кількість молоді,
учасників фестивалю, говорить
про те, що спадкоємність поколінь
зберігається. Це означає, що традиції непорушні, і ми теж вносимо
свій посильний внесок у розвиток
культури нашого народу».

Народний артист України, член журі Володимир
Талашко: «Найголовніше, що

дає людям "Пісенний Спас", – це
радість, надія і любов. Я вчетверте на фестивалі. Про що можна
ще говорити, коли дійсно є чому
радіти. Це найголовніше, тому що
радість не вимагає слів. Володимир
Шинкарук написав:
Сонце стоїть біля наших воріт,
Вісна набирає силу
Я надто залежний від друзів
своїх,
Що від смерті мене захистили.
Я надто залежний від добрих
людей,
що радістю мене окружили.
І дійсно, цей фестиваль дає
людям радість, сподівання, надію
та любов. Тому що, зробивши те,
що зробив Володимир Шинкарук,
а він про це мріяв, Ірина Шинка-

ження шалені, у мене серце наповнює любов та гордість за наших
конкурсантів. Тому що переможницею стала учасниця, яка мені
найбільше сподобалася. Але, якщо
чесно, то в мене було чотири претенденти. Результат об'єктивний,
тому що саме вона змогла показати найяскравіше виконання пісні.
За неї не буде соромно, якщо вона
буде брати участь у різних концертах та виконувати українські пісні.
Фестиваль яскравий, дуже атмосферний. Всі спілкуються разом:
і конкурсанти, і журі. Це створює
родинну обстановку. Щодо недоліків у конкурсантів при виконанні
творів, то професіонали можуть
помітити деякі затиски. Потрібно працювати. Як педагог, який
підготував вже шість заслужених
артистів, можу сказати, що потрібно працювати над акторською майстерністю. Тому саме такі фестивалі і потрібні, тому що це і досвід,
і навчання. Потрібно, щоб люди
розкривалися як особистість, як виконавець якомога раніше. Без таких
фестивалів неможливо отримати
цей унікальний досвід на сцені.
Я пишаюсь своїми виконавцями,
на п'ятому-шостому курсів я можу
їх вже називати колегами. Це мої
колеги, тому що я дала їм все, що
могла, а далі в них – сольне плавання. Я також пишу авторські пісні,
з якими мої учні перемагають на
різноманітних конкурсах. Я живу
не тільки своєю кар'єрою, інакше
це марно втрачати час. У мене має
залишитися творче продовження.
Я пишаюся, що воно є. У мене кафедра, де 350 прекрасних співаків
і співачок!»

представник української авторської
пісні. Власне як продовжувач, як
товариш Володимира Федоровича я є тут як смислова домінанта
власне акторської пісні. Тому бути
домінантою смислів, слів, які несуться зі сцени, для мене дуже важливо. Я приїхав з міста Тернополя
і повернувся до міста Житомира,
тому що моя перша книжка пісень була саме у Житомирі. І навіть
деякі фестивалі, які зараз відбуваються в інших містах, також народилися у Житомирі. Житомир
взагалі унікальне місто, воно знаходиться на трасі, тому таке проїзне.
Ніхто майже не залишається, але
всі несподівані події відбуваються
саме тут. Я хотів молодим людям
сказати одну річ. Колись у Запоріжжі Володимир Федорович на
другій день фестивалю "Червона
рута" підійшов до мене і сказав:
"Подивись, це маленька дівчинка,
їй дванадцять років, бережи її".
Тому в мене тут місія – берегти
творчість Ірини Шинкарук».

З ас лу же н а ар т ис т к а
України Яніна Яремчук:

«Без слів! Цей фестиваль високого рівня, і якщо б у нас було
більше таких фестивалів, то місто, напевно, і процвітало краще,
більше туристів приїжджало до
Житомира. Дуже добре, що молодим виконавцям дається дорога
на сцену, тому що навіть диплом
лауреата – учасника міжнародного
фестивалю дуже важливий. Нам
приємно, що у нас на Житомирщині є такі творчі люди, як Ірина
Шинкарук, з батьком якої ми бути
особисто знайомі».

Заслужений артист України Олександр Яремчук:

«Ми виконували на сцені пісні
про любов та красу нашої землі.
Творчі плани у нас – підготувати
нову програму і, можливо, поїхати
на іншій конкурс європейського
рівня. Потрібно рухатись далі.
Ми дуже вдячні Ірині Шинкурук
за організацію фестивалю такого
рівня. Ми горді, що у нашому місті
проводиться фестиваль, якому на
сьогоднішній день вже п'ять років.
І ми надіємось, що він буде жити
далі і стане ще масштабнішим. Для
нас завжди велика честь виконувати на сцені фестивалю свої пісні.

Співак Артем Кондратюк: «У мене душа радіє, що

п'ятий рік поспіль у нас, у Житомирі, проходить такий фестиваль,
як "Пісенний Спас". Я завжди залюбки виступаю у рамках цього
фестивалю. До того ж разом
з Іриною Шинкарук представили
нову пісню, яку виконали дуетом.
Це пісня на слова Володимира
Федоровича "Без правил". Також
було виконано пісні з власного
репертуару. Мне сподобалося, як
тепло публіка сприймає всі виступи як конкурсантів, так і зірок
української естради. Мені дуже
хотілося б, щоб ми потім всі разом
зібралися і це був ювілей – 50 років
"Пісенному Спасу". Хотілося б, щоб

фестиваль розростався, щоб був
ще більш масштабнішим».

Дмитро Мельник, 3-я
премія у номінації «Естрадна пісня»: «Я виконував пісню

Володимира Шинкарука "Чорнобіле кіно". Я готувався дуже ретельно, дуже довго. До конкурсу
такого рівня завжди готуються
з хвилюванням. Мені надзвичайно
приємно було обирати пісню, до
того ж головою журі фестивального конкурсу є донька Володимира
Шинкарука Ірина. Напевно, це така
космічна вдача, тому я обрав саме
цю пісню, найбільш вдалу для
мене. У мене неймовірні враження
від фестивалю. Я вже вп'яте беру
участь у цьому фестивалі, минулому року був лауреатом у номінації
"Конферансьє". Сподіваюсь, що
у майбутньому стану народним
артистом України – це однозначно!"

Переможець у номінації
«Конферансьє» Артем Неждан, м. Чернігів: «Я вже втретє

на цьому фестивалі. Місту Житомиру є чим хизуватися, тому що
у небагатьох містах є подібні фестивалі такого рівня, коли приїжджають зірки та конкурсанти – молоді
співаки та конферансьє можуть виступити з ними на рівних на одній
сцені. У Чернігові я півтора року
пропрацював на телеканалі UA:
Чернігів, а зараз просто, як кажуть,
фрілансер. Бути конферансьє також
важко. Не всі знані артисти можуть
бути ведучими свят, правда, не всі
конферансьє можуть бути артистами-виконавцями».
У межах фестивалю був проведений конкурс для молоді віком
від 14 до 35 років. Переможців обирали у номінаціях: «Виконавець
естрадної пісні», «Авторська пісня
і пісенна поезія», «Фольк», «Конферансьє».
Лауреатами фестивалю «Пісенний Спас» 2019 року стали:

Гран-прі фестивалю:
Христина Дутчак.

Номінація «Естрадна пісня»:

1 премія – САША;
2 премія – Альона Лук’янчук,
Максим Савчук;
3 премія – Дмитро Мельник.

Номінація «Фольк»:

1 премія – Олександра Стецюк;
2 премія – Мальвіна Мітєва.
Номінація «Авторська пісня»:
1 премія – гурт «Десь там»;
2 премія – Мокуба Ізізі Генок;
3 премія – гурт «FoFan».
Номінація «Конферансьє»:
1 премія – Артем Неждан;
3 премія – Варшавер Михайло.
Нагадаємо, фестиваль «Пісенний Спас» започаткувала
у 2015 році родина відомого барда, поета і педагога Володимира
Шинкарука як втілення ідеї, яку
він не встиг реалізувати за життя.
Організатором і натхненником
фестивалю є його дочка, відома
співачка Ірина Шинкарук. Фестиваль традиційно припадає на
вихідні, наближені до 19 серпня, –
дня народження Володимира
Шинкарука.
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Обираємо покриття для підлоги
Зробити власноруч підлогу у приватному будинку, не вдаючись до послуг
будівельників, цілком реально. Для цього
необхідно озброїтися необхідними матеріалами і набором інструментів, а також
опанувати необхідні знання.

Дерев’яне покриття

Підлоги з дерева виглядають ефектно,
вони відповідають екологічним вимогам,
поєднують в собі практичність і довгий
термін служби, дозволяють в міру необхідності провести ремонт.
Монтаж підлоги з дерева передбачає
наявність наступних матеріалів: бруса товщиною не менше 15 см, обрізної дошки товщиною не менше 2.5 см, гідроізоляційних
і пароізоляційних елементів, утеплювача.
Брус і дошки обов’язково беруться сухими,
їх вологість не повинна перевищувати 12%.
В якості гідроізоляції підійде поліетиленова плівка або руберойд. Пароізоляційних
мембран на ринку існує величезна безліч.
Утеплювачем можуть служити плити
з мінеральної вати, листи екструдованого
пінополістиролу, керамзит. Також знадо-

бляться цвяхи і шурупи, металеві куточки,
молоток і шуруповерт.
Установка дерев’яного покриття проходить кілька етапів. Перше, що потрібно
зробити, це ретельно вирівняти землю, на
якій потім створюється піщана подушка.
На неї необхідно укласти гідроізоляцію.
Якщо використовується руберойд, то нахлест між смугами становить мінімум 15 см.
Далі по периметру будинку встановлюється обв’язувальний брус, до якого за
допомогою металевих куточків кріпляться
лаги. Всі бруски попередньо обробляються захисними складами. Відстань між
лагами слід витримувати, рівняючись на
ширину утеплювача. Якщо застосовуються плити мінеральної вати, то їх встановлюють враспор. Це потрібно враховувати
при монтажі лаг.
Потім поверх лаг і утеплювача внахлест
натягується пароізоляційна мембрана, стики якої проклеюються спеціальним скотчем. Заключний етап має на увазі монтаж
дощок. Їх також рекомендується обробити
захисними засобами. Самі дошки слід прибивати якомога щільніше одну до одної.

Коли дерев’яна підлога готова, її можна покрити лаком або постелити на ній лінолеум.

Підлоги з бетону

Найчастіше бетонні підлоги в приватному будинку влаштовуються в господарських
приміщеннях, але такий варіант можливий
і в житлових зонах. Заливка підлоги здійснюється за наступною схемою.
Якщо є необхідність, в області майбутньої
заливки попередньо викопується невеликий
котлован глибиною 10 см. Потім робиться подушка з піску товщиною не менше 5 см, яка
ретельно трамбується. Викладається армована сітка, виставляються маячки, за якими
можна буде стежити за рівністю поверхні.
Бетонний розчин рекомендується укладати від кута, протилежного двері, причому
бажано робити заливку за один прийом.
Номінальну міцність бетон набере через
28 днів, після чого можна буде приступити до чистової обробки. Варіантами такої
обробки стають плитка або лінолеум на
товстій основі.
Лінолеум використовується в житлових
кімнатах, плитка укладається в передпокої,
ванній та туалеті, на кухні. Лінолеум приклеюється до бетону спеціальними мастиками або просто лежить вільно, по стінах
закріплюючись плінтусом. Для укладання
плитки застосовується спеціальний клей.

Наливне покриття

Для облаштування такої підлоги в приватному будинку використовуються спеці-

альні суміші, які самостійно вирівнюються
після їх нанесення. Це один з найбільш
популярних способів влаштування підлоги
в заміських будинках. Вартість наливної
підлоги безпосередньо залежить від виробника і марки суміші.
Крім того, існують варіанти підлог з малюнком або в кольорі, що теж відбивається
на ціні. Підставою наливних підлог є бетонна стяжка, поверхня якої обробляється
спеціальними грунтовками для поліпшення
зчіпки. Використовуючи дриль зі спеціальною насадкою, здійснюють розведення
наливної суміші водою. Розчин наноситься
на загрунтовану підставу невеликими порціями і розкочується голчастим валиком
для видалення бульбашок повітря.
Покриття буде готове до всебічного
використання через тиждень, а пересуватися по ньому можна вже через 12 годин
після заливки. Особливість цього покриття в тому, що його часто використовують
в якості основного. Але можна також і постелити зверху ковролін, укласти паркет
або ламінат.
Якщо є фінансова можливість і підлоги
робляться в житловому приміщенні, то
краще за все використовувати тривимірні
або декоративні наливні підлоги. Для цього
необхідно продумати, який саме малюнок
буде розташовуватися на підлозі, а потім
звернутися до компанії, яка спеціалізується
з цих питань. Вона виготовить фото підлоги
в будинку, зробивши роздруківку на банері
необхідного розміру. Згодом за особливою
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тиковим трубам (є варіанти застосування
пластикових труб). Вони укладаються
на чорнову підлогу і через розподільний
механізм з’єднуються з колектором. Вода,
що циркулює в трубах, має температуру
+ 35–45 °C. Більш високі температури зробили б підлогу некомфортною, а згодом
привели б до її руйнування.

Водяна система опалення
має ряд переваг:
• витрати на обігрів знижені за рахунок
невисокої температури теплоносія;
• як самостійна одиниця дає можли-

технологією цей банер і буде встановлений
на підлогу, зробивши приміщення стилістично дуже привабливим.

Технологія теплих підлог

Досить зручний і практичний варіант –
це пристрій теплої підлоги в приватному
будинку. Виділяють підлоги з водяною
і електричною системою. Електричні підлоги користуються популярністю в невеликих приміщеннях квартир або заміських
будинків. Основною умовою для монтажу
електричних підлог є наявність лінії елек-

тропостачання, здатної працювати під великим навантаженням. Електрична система
підігріву підлоги має лише той недолік, що
вона підвищено споживає електроенергію.
У разі обігріву підлоги у великих приміщеннях, в яких до того ж відсутнє центральне опалення, має сенс застосовувати
водяні підлоги, оскільки вони здатні суттєво економити електроенергію.
Водяна підлога в якості джерела тепла
має нагріту котлом воду, яка циркулює по
вмонтованих у підлогу трубах. Роль нагрівальних елементів відводиться металоплас-

вість ефективного використання житлової
площі (при відсутності радіаторів);
• економічність порівняно з системою
електричного підігріву підлоги, незважаючи на високі витрати при установці.
Яку саме підлогу зробити в приватному
будинку, в кожному випадку вирішується
завжди в індивідуальному порядку. При
цьому потрібно узгоджувати призначення
підлог, їх ціну та якість матеріалів, що використовуються. Знаючи тонкощі всіх варіантів, переваги та недоліки того чи іншого
виду підлог, можна врешті-решт домогтися
унікального результату, отримавши при
цьому кращі для себе підлоги.
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Хто такий PM?
Зарплата середнього українського продакт-менеджера в IT
складає від $2000 до
$4000 в місяць.

Майже 9 років. Пройшов шлях
від асистента проектного менеджера до людини, яка координує
9 продуктів.

Про це свідчать дані «Дослідження ринку продакт-менеджерів України 2019». Останнім
часом на українському ІТ-ринку
значно зросла потреба у таких
спеціалістах.
Лише від роботи команди
залежить успіх будь-якого проекту, неважливо, чи це створення
веб-сайту, чи підготовка і запуск
нової рекламної кампанії та ін.
Якою буде ця команда – дружною
з чудовими теплими відносинами
та мікрокліматом у ній чи навпаки – залежить саме від менеджера
проекту. Головне завдання PMма – довести бажання замовника
до реалізації у вказаний термін,
використовуючи наявні ресурси.
У ІТ проектний менеджмент –
це динамічний процес. Звісно, без
певної «загрузки» у айтішну сферу
неможливо оволодіти айтішною
мовою. Розібратись про роботу та
курс PM-ма допоможе викладач
Вінницької ІТ-Академії Роман
Марченко.

Та які там думки про проектний менеджмент! Якщо чесно,
то і не зрозумів, як почав вивчати
бухгалтерію в інституті. Потім
знайомий підкинув підробіток на
mamaclub. Далі перейшов в офіс
асистента проектного менеджера
на DOM.RIA. Так все і закрутилось. Прийшло розуміння, що
мені подобається організовувати
роботу для створення продукту.

Скільки років ти вже
у ІТ?

Чи думав ти колись,
що будеш працювати з проектами?

Як би ти описав проектний менеджмент простими словами?
Менеджер проекту – це насамперед лідер у проекті. Постійні
комунікації, балансування на межі
домовленостей та інструкцій. Робота у крутій команді, яка разом
із тобою полегшує життя користувача. Можливість постійно вдосконалювати свої soft і hard skills,
бачити і кайфувати від результату
своєї роботи.

Кажуть, PM має багато облич. Які ролі об’єднує
у собі PM?

Я бачу, що проджект качає 4
основних харди: проектний менеджмент, аналітику, ux, маркетинг. Але ситуації бувають дуже
різноманітні в роботі: часто PM-и
є тестувальниками, можуть написати пару sql запитів, при цьому
ти – хороший товариш та непоганий психотерапевт для команди. Ну і проект-менеджер – також
менеджер команди з хорошими
soft скілами, де на першому місті
комунікації.

Хто, на твою думку,
може стати проектним менеджером? Кожен?
У кожного проект менеджера
є свій основний хард скіл, хтось
більше в маркетинг, хтось в аналітику, хтось в продажі. Круто, коли
є ось ця адміністративна жилка,
схильність до перфекціонізму
і порядку, а ще – стресостійкість.

Наші вузи не випускають проектних менеджерів.
Як же ним стати?
На жаль, вузи не готують до
практичних реалій IT-компаній.
Тому, в основному, потребу в PMах компанії закривають через
внутрішній потенціал. В RIA.
com ми мінямо цю парадигму.
Більше того, разом із IT Academy
готуємо курс з підготовки проектменеджерів.

Яких навичок може не
вистачити PM-у – самоучці?
Факапів:) а якщо точніше – досвіду через практику. Відчуття постійного потоку і змін, які заставляють тебе рухатись швидко, швидше
конкурентів, швидше появи потреб
користувачів. Брати на себе відповідальність. Але все це приходить
дуже швидко через практику.

Що н а йс к л а д н і ше
у цій професії?
Зберегти холодну голову і нерви в останніх 2 дні перед запуском:) Не знаю, що тут, насправді,
може бути складного. Коли є ціль
і драйв, то і море по коліна.

Яку пораду ти б дав
т и м , х т о п р оч и тає ц е
інтерв`ю і захоче спробувати себе у ПМ?
Проектний менеджмент – це
круто! Все у ваших руках. У вас

є можливість створювати круті
продукти і полегшувати життя
користувачам.
Вінницька ІТ-Академія запускає курс PM, який ведуть викладачі-практики за авторською
програмою. Академія славиться
навчанням на реальних проектах і гарантованим працевлаштуванням. Якщо ви прагнете
реалізувати себе у ІТ-сфері та
стати професіональним проектменеджером – реєструйтесь на навчання у Вінницькій ІТ-Академії.
А для талановитої молоді є
можливість отримати престижну
освіту БЕЗКОШТОВНО. Кожен,
хто складе екзамен з математики
на максимум, буде зарахований на
бюджетне навчання. Деталі – на
https://ita.in.ua.
Вінницька ІТ-Академія
ita.in.ua
тел.: 067–431–19–21

У 40 – крутіше всіх! Уродженець Житомира
телеведучий Андрій Данилевич відзначає ювілей
19 серпня відомий телеведучий Андрій Данилевич
відзначив 40-річчя.
Зібраний і строгий в студії соціального
ток-шоу «Стосується кожного», за її межами він підтягнутий, усміхнений і легкий.
Здається, навіть зовні молодшає на добрий
десяток років. Ті, хто зустрічає його за лаштунками дитячого талант-шоу «Крутіше
всіх», на пробіжці або на дитячому майданчику з синами, дивуються: «Ой, у житті ви
зовсім інший!». До дня народження Андрія
ми зібрали кілька цікавих, але маловідомих
фактів про нього. Який же він, Андрій Данилевич, насправді? І що допомагає йому
стільки років знаходити в собі сили, щоб
допомагати героям «Стосується кожного»
розібратися з проблемами і налагодити
життя, а юним даруванням з проекту
«Крутіше всіх» – розкрити свої таланти?
Андрій Данилевич народився у Житомирі. Однак у телеведучого, як виявилося,
є не тільки українське коріння. «Я часто
в машині слухаю подкасти польською, –
розповідає Андрій. – Мені і сама мова
подобається, та й коріння у мене, власне,

польське. Чистокровним поляком був мій
покійний дід, на якого я дуже схожий, і вся
його рідня – теж поляки. Я вважаю, що
дуже важливо знати, хто ти, звідки ти,
і підтримувати традиції і в своїй родині».
З дитинства Андрій серйозно займався спортом, був у складі збірної Житомирської області з плавання, у юнацькій
збірній України. Але отримана під час
змагань травма змусила його відмовитися від кар'єри професійного спортсмена.
А юнацька любов привела його на одну
з радіостанцій Житомира, а у підсумку –
в журналістику.
Простота – те, що допомагає ведучому
гармонізувати своє життя, бути щасливішим. «Я люблю простих людей і просту
кухню. Не дотримуюся ніякої дієти, люблю
їсти багато і смачно. Напевно, не набираю
вагу, тому що, як і раніше, багато займаюся
спортом – бігаю і плаваю».
Пару років тому Андрій Данилевич
здобув другу вищу освіту. Він закінчив
юридичний факультет Інституту післядипломної освіти Київського Національного
університету імені Тараса Шевченка. «Завжди хотів отримати другу вищу освіту, –
ділиться телеведучий. – Професію міняти
не збираюся. Зате знання закону допомагає

мені в поточній роботі – розбиратися в історіях наших героїв».
Телеведучий примудряється на майданчику соціального ток-шоу «Стосується
кожного» зберігати дивовижну витримку.
Тільки колеги і найближчі знають, як йому
буває важко: як після зйомок він переживає
і погано спить, не може морально відновитися. «Буває, що їду додому зі зйомки,
а в голові продовжую діалог з кимось із
учасників програми, – говорить Андрій
Данилевич. – Але ці історії, трагічні або
щасливі, дозволяють мені бачити життя
таким, яким воно є насправді».
Відомий телеведучий вражає і своїм
вмінням спілкуватися з дітьми – на знімальному майданчику дитячого талантшоу «Крутіше всіх». У середині вересня
на телеканалі «Інтер» стартує ювілейний
п'ятий сезон цього проекту. Андрій Данилевич не розкриває секрети нових випусків,
але зізнається, що цього разу він відкрив
для себе неймовірні хобі і вперше разом
з маленькими учасниками проекту спробував зробити багато нового. Наприклад,
змайстрував повітряного змія своїми руками. Загалом, як казала героїня відомого
фільму, дійсно, у 40 років життя тільки
починається!
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Персона

Дублер Висоцького розкрив секрет
великого артиста у Житомирі
Андрій Козаченко

Свого часу нашій
землячці журналістці
Софії Демчук вдалося
зустрітися з чоловіком,
який був дублером
Володимира Висоцького в культовому фільмі
«Місце зустрічі змінити не можна».
Його звуть також Володимир,
він – одесит, а ще він майстер кия –
професіонал-більярдист. Чоловік
приїздив до нашого міста на більярдний турнір і поділився спогадами про роботу з Володимиром
Семеновичем.
У той час в Україні було всього
дві громадських більярдних: одна –
у Києві, і одна – в Одесі. Фільм знімався на Одеській кіностудії, і потрібна була масовка – люди, які
ходять в казино. Дивна річ: набрати
таких людей виявилося не так уже
й просто. Справа в тому, що багато
хто грав на гроші, а таким людям
засвіт у кіно був ні до чого.
Одесит Володимир Іванов
грав у більярд краще за всіх і, на

відміну від інших, зважився зніматися. У фільмі грав Висоцький.
Обидва Володимири – однолітки.
Висоцький любив кіно, а Іванов –
більярд. Все склалося, і сміливий
одесит вирішив спробувати щастя в кіно.
За прикладом Іванова пішли й
інші більярдисти. Володимир Львович каже: «Не пішов би я – інші б
теж не пішли».
«Висоцький взагалі не грав
у більярд. В епізоді один удар він
виконав сам. Це зняли, і це його
робота називається. Нас цілий
тиждень знімали. Потім вони це
комбінували, різали. А цей удар
я йому поставив і розповів, як бити.
Він перший раз спробував, що це
таке, вдарив – і забив»,– розповідає
Володимир Іванов. Цей удар називається «абриколь» – куля вдаряється
об борт і падає в лузу.
«Я так поставив, що там було
важко не забити. Але все-таки це
зробила людина, яка до цього
ніколи не грала», – говорить Володимир Іванов.
Усі інші «фокуси» виконував
Володимир Іванов. Фото відомого
більярдиста зробила фотограф
Анна Ковальчук. Пізніше фото
опублікував знаменитий актор,
який зіграв одну з колоритних
ролей у «Місці зустрічі…», – Станіслав Садальський.

«Правда, майстер кия все ж
“засвітився” у картині – з ним
Жеглов вітається за руку, входячи
у більярдну. Висоцький приїхав
разом із Владі, яка під час зйомки
сиділа біля входу в більярдну на
лавці. Морячки-курсанти, що проходили повз, завмерли, побачивши
її, а потім один з них прошепотів:
«Хлопці, та це ж Марина Владі!
Та сама! Йдемо в більярдну, там,
мабуть, Володя Висоцький кулі катає!» – написав Садальський.
Як ми вже писали, бабуся Володимира Висоцького (батькова мати)
Дебора Бронштейн – з Житомира.
Вона народилася 1891 року в сім’ї
Овсія Бронштейна і Раїси Райх.
Згідно з даними дослідника Руслана Кондратюка, будинок, в якому
жили предки всесвітньовідомого
барда й актора, стояв на перехресті
вулиць Покровської (Щорса) та Грушевського (Котовського), неподалік
обласної бібліотеки для юнацтва.
У наші дні пам’ять Володимира
Висоцького вшановують у різних
куточках світу. Шанувальники несуть квіти до численних пам’ятників
та інших знакових місць, пов’язаних
з Висоцьким. А в храмах кожен
може поставити свічку за упокій
душі раба Божого Володимира. Висоцький пішов у вічність за 3 дні
до Дня пам’яті рівноапостольного
великого князя Володимира – свя-

 На фото: дублер Висоцького Володимир Іванов

того, чиє ім’я носив. Володимир
Великий приніс на нашу землю
світло Святої Православної Віри. По
Волі Божій один з найулюбленіших
поетів нашого народу був названий
на честь Володимира Хрестителя.
Саме творчість Висоцького у той

складний атеїстичний час давала
багатьом нашим співгромадянам
надію і прищеплювала істинні цінності. Як сказав нещодавно один
з акторів: «У часи радянські лише
з театру можна було слово Бог почути і з пісень Висоцького».

Олексій Буднік: «Під час Майдану
тяжко було виходити на сцену»
Наталія Куліш

Самобутній співак
народився незрячим.
Та батьки не змирилися з вироком і сталося
диво – син прозрів.
Нині він – соліст славетного
фольклорного колективу. Навесні
цього року у Житомирі відбувся
великий ювілейний творчий вечір
нашого земляка Олексія Будніка.
Хлопець побачив світ у Калинівці
(колишнє Жовтневе) Олевського
району. Після кількох операцій
він отримав можливість бачити.
Співочий талант дістався від бабусі Єви, з якою Олексій співав
народні пісні.
Батьки Валентина Григорівна
і Володимир Степанович жартома

кажуть: «Наш син почав співати,
як тільки народився». Виступав
юнак на шкільній сцені, у клубах
навколишніх сіл і в районному
Будинку культури.
«Перший виступ був у рідному селі на концерті до 8 Березня.
Я співав пісню про маму, дуже
хвилювався», – згадує співак.
Після школи вступив до Житомирського коледжу культури
і мистецтв імені І. Огієнка на хорове відділення. Співав у народному
хорі під керівництвом Мирона
Грицевича. Невдовзі Олексія запросили до естрадного колективу
коледжу. Його помітила викладач
Марія Купріна, яка переконала
розвивати сольну кар’єру.
Концерти перепліталися
з лекціями. У 2005 році на фестивалі «Зорі над Убортю» у рідному
Олевську співак став володарем
гран-прі.
Вищу освіту здобував у Житомирському держуніверситеті.

Після його закінчення Олексія
Будніка запросили до ансамблю
національного обряду «Родослав»,
де працює вже дев’ятий рік. Нині

 На фото: Олексій Буднік

він – соліст і, як кажуть жінки,
окраса цього колективу. Його тенор чарує захоплених глядачок.
Олексій не пориває зв’язків

і з рідною Олевщиною. Нерідко
на вихідні навідується додому,
аби виступити з тамтешнім колективом «Сузір’я». Каже, поганий
той артист, який не хвилюється
перед виступом. За кілька кроків
до сцени обов’язково хреститься.
Сьогодні чи не кожна пісня
Олексія Будніка звучить як молитва за Україну. Період Майдану
став для артиста переломним. Зізнається, що переживав ті страшні
події разом з усією країною і певний період йому було тяжко виходити на сцену. Упевненість, що,
попри все, треба виходити і нести
свою пісню людям, пробудила
пісня «О Боже, мій милий, верни
мені сина». Автори Зоя Цвєтаєва
та Михайло Назарець присвятили
її подіям на сході країни.
Олексій Буднік з «Родославом»
неодноразово бував із концертами
на передовій. Мріє про одне – припинення кровопролиття, настання
миру в державі.
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• ВИРОБНИКИ ВАРЕНИКІВ ТА КОТЛЕТ НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7.НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ
ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М.СВЯТОШИНО,
АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО.
0674343698,0674343683
• Водії вантаж. авто для роботи на міжн. маршрутах: висока з/п; офіц. працевлаштування; дружній
колектив. Вимоги: наявність категорії Е, відповідальність, порядність, комунікабельність. Розглянемо варіанти з хв. досвідом роботи. 0674601382

1. РОБОТА
1.1. Пропоную
АПАРАТНИК СИНТЕЗУ ЗАПРОШУЄТЬСЯ НА
ПІДПРИЄМСТВО ТОВ ЕЛЕКТРОГАЗОХІМ.
ДОСВІД РОБОТИ НЕ ОБОВ`ЯЗКОВИЙ, ПРОВОДИМО НАВЧАННЯ. З/П 6500-7500ГРН.
ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, СОЦ.
ПАКЕТ. 0974416861,0974802728
В М-Н КУЛІНАРІЇ НА СТ.М. «ЛИБІДСЬКА»
ПОТРІБНІ КУХАР (ВАРЕНИКИ), КУХАРСАЛАТИК, ПОМІЧНИК КУХАРЯ (ЧИСТКА
ОВОЧІВ,МИЙКА НА КУХНІ).З/П 75008000ГРН, Г/Р 1/1ТИЖД З 07.00 ДО 20.00,
МОЖЛИВО НАДАННЯ ЖИТЛА. 0445288020,
0679352611,0675055104
ВАНТАЖНИКИ НА ГРИБНЕ ВИРОБНИЦТВО В
КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ.
З/П 9000 ГРН. 0967877394,ОЛЕКСАНДР
• Ведеться набір на всі будівельні спеціальності. З досвідом і без. Зарплата 24-40

• ВОДІЙ ЕЛЕКТРОНАВАНТАЖУВАЧА. ЗАРОБІТНА ПЛАТА - 7500 ГРН. ГРАФІК РОБОТИ З 8-00 ДО 17-00, ПН-ПТ. РОБОТА В
М. ЖИТОМИР. ДЕТАЛІ ОБГОВОРЮЮТЬСЯ.
(0412)333086,0968044680
ВЯЗАЛЬЩИЦА (ИК) НА ПРОИЗВОДСТВО
НОСКОВ. СРОЧНО! О/Р НЕОБЯЗАТЕЛЕН,
ОБУЧАЕМ. Г/Р ПОСМЕННЫЙ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. РАБОТА В Р-Н
ПРОМАВТОМАТИКИ. З/П ОТ 7000 ГРН.
0985857742
• ЕЛЕКТРИК НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ.
Г/Р- 7/7. НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ,
ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА
ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА
З М. ВИШНЕВОГО. 0674343698,0674343683
• ЕЛЕКТРИК НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ
НА ЖИТОМИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД.
0678804116
ЗАПРОШУЄМО АДМІНІСТРАТОРА ДЛЯ РОБОТИ В СФЕРІ ПОСЛУГ. ДОСВІД РОБОТИ
БАЖАНИЙ, АЛЕ НЕ ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. ГРАФІК
РОБОТИ ПОЗМІННИЙ. ВИПЛАТИ ЩОДЕННІ.
0931276014

т. Оплата погодинна. Житло і довезення до
роботи безкоштовно. Допомога з оформленням документів. Прямі вакансії. Послуги Безкоштовно. 0951909001

ЗАПРОШУЄМО НА ПОСАДУ ГОЛОВНОГО
БУХГАЛТЕРА. З ДОСВІДОМ РОБОТИ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА 15 000 ГРН. 0674308961

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ СЛЮСАРЯ-РЕМОНТНИКА НА ВИРОБНИЦСТВО В С. СТРИЖЕВКА. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 13 000 ГРН.
0674308961
ЗАПРОШУЮТЬСЯ НА РОБОТУ В ЖИТОМИРІ
ФАСУВАЛЬНИКИ-УКЛАДАЛЬНИКИ ДЕРЕВНОГО ВУГІЛЛЯ. КОНКУРЕНТНА ЗАРПЛАТНЯ,
ГНУЧКИЙ ГРАФІК РОБОТИ. 0679539853
ЗРІЗЧИЦІ НА ГРИБНЕ ВИРОБНИЦТВО В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. З/П
9000 ГРН. 0967877394,ОЛЕКСАНДР
• Київська обл.: пакувальники продукції, обробники риби, водій навантажувача, вантажники. ЗП
від 11000 грн. Житло, обіди. 0978101848

• КУХАРІ НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7.
НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, ЖИТЛО,
КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М.
СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО. 0674343698,0674343683
ЛЕГАЛЬНАЯ РАБОТА ПОЛЬША, ЧЕХИЯ, ГЕРМАНИЯ, ИЗРАИЛЬ. КОНСУЛЬТАЦИЯ, ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА. VIBER 06773 0160,
0631630145,445680

• МАЙСТЕР М’ЯСНОГО ЦЕХУ НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА,
КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7. НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ
ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО,
АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО.
0674343698,0674343683
• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ РЕЖИМУ
І ОХОРОНИ ПОТРІБНІ НА РОБОТУ. 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
• На постійну роботу потрібні різноробочі, Відрядження вахтами з / п від 300 грн. до 1000 грн.
в день дзвонити з пон. по п`ятницю з 10 до 17.
0681271212

• НАСТИГЛИ ПРОБЛЕМИ? ПОТРІБНА ДОПОМОГА? ЗВЕРТАЙТЕСЬ! ЗНІМУ НЕГАТИВ,
НЕВЕЗІННЯ, ДОПОМОЖУ У БІЗНЕСІ ТА У ВИРІШЕНІ СІМЕЙНИХ, ЛЮБОВНИХ ПРОБЛЕМ,
НЕРОЗДІЛЕНЕ КОХАННЯ. 0967941786(VIBER)
• ОБВАЛЮВАЛЬНИК ТУШОК ПТИЦІ/РИБИ НА
ХАРЧОВЕ ВИРОБНИЦТВО. МР- М. БОЯРКА,
КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7. НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ
ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО,
АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО.
0674343698,0674343683
• Охоронники (контрольно-пропускний режим).
Вахтовий метод роботи. Офіційне працевлаштування. З/п від 9000 грн. (виплачуємо своєчасно).
0978027853,0961598110,0932641195

• ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ,
ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ І ДОСТАВКА НА МІСЦЕ РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ.
0952872944,0677869928
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• ОХОРОННИКИ. ВАХТОВИЙ МЕТОД (15/15,
30/15 ДІБ), ПРОЇЗД ТА ПРОЖИВАННЯ, ЧАСТКОВО ХАРЧУВАННЯ ЗА РАХУНОК ФІРМИ. З/П
280-330 ГРН/ДОБА. 0635364282,0674741643
• Охоронці в м.Київ. Вахта 30/15, 20/10, 15/15.
З/п 9000 грн. Харчування, проживання за рахунок
піприємства. 0734069918,0952858119
• Охоронці, виконавці робіт, монолітники, арматурники, монтажники, різнороби, підсобні
робітники, м.Київ. Надамо житло. 0673297339
• Підприємство з будівництва та демонтажу
шукає Інженера і Виконроба з досвідом роботи.
Можливі відрядження З / П від 10000 дзвонити з
пон. по п`ятницю з 10 до 17. 0681271212

• ПОКОЇВКА (З/П 8000 ГРН), КУХАР (З/П
10000 ГРН) НА РОБОТУ В ГОТЕЛЬ "РУСЬ"
МІСТО КИЇВ. ГРАФІК ПОЗМІННИЙ. МОЖЛИВЕ
ПРОЖИВАННЯ. (044)2894515
ПОМІЧНИК КУХАРЯ НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ
РОБОТИ В РЕСТОРАНІ ДИВНИЙ САД. ХОРОШІ УМОВИ РОБОТИ. ПОЗМІННИЙ ГРАФІК
РОБОТИ. 0974823119,ЛАРИСА
• ПРАЦІВНИКИ НІЧНОЇ ЗМІНИ НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА,
КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7. НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ
ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО,
АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО.
0674343698,0674343683
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ПРАЦІВНИКИНА ЗБІР ЯГІД, СОРТУВАННЯ, ПАКУВАННЯ. БРИГАДИРИ ПОЛЬОВОГО КОНТРОЛЮ. ОПЛАТА 470-770ГРН./
ДЕНЬ. БЕЗКОШТОВНЕ ПРОЖИВАННЯ,
ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ. КИЇВСЬКА
ОБЛАСТЬ,МАКАРІВСЬКИЙ Р-Н, С.НЕБЕЛИЦЯ.
0686859921
• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. WWW.RUSTEXNO.COM.
UA, RUSTEXNO2@GMAIL.COM., (050)9242613
,(050)5158585,(067)9040066
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ (НЕ ПОВНИЙ РОБОЧИЙ
ДЕНЬ)НА РОБОТУ В РЕСТОРАНІ ДИВНИЙ
САД. ХОРОШІ УМОВИ РОБОТИ. ПОЗМІННИЙ
ГРАФІК РОБОТИ. 0974823119,ЛАРИСА
ПРОДАВЕЦЬ В КІОСК ПРОДОВОЛЬЧИХ
ТОВАРІВ. ГНУЧКИЙ ГРАФІК РОБОТИ. ЗП СТАВКА + %. 0985772707
• Работа в Польше, Чехии, Германии, 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, безкоштовні обіди, спец.одяг, оплату
проезду. Оф.працевлаштування. Гідні ЗП. Ганна
0674098570

• Робота в Польщі. Всі вакансії безкоштовні,

• СТАРШИЙ КУХАР / БРИГАДИР НА ВИРОБ-

від прямого роботодавця. Зарплата 18000-

НИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА,

43000грн. Можна без знаючи мови, навчання
на місці. Лiц. МСПУ 9978 вiд 09.07.2018. Т. в
Польщі +48536012943(viber),+48537758355(viber),

КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7. НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ
ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО,

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК ЗАПРОШУЄТЬСЯ НА
ПІДПРИЄМСТВО ТОВ ЕЛЕКТРОГАЗОХІМ.
ДОСВІД РОБОТИ НЕ ОБОВ`ЯЗКОВИЙ, ПРОВОДИМО НАВЧАННЯ. З/П 6500-7500ГРН.
ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, СОЦ.
ПАКЕТ. 0974416861,0974802728

АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО.
0674343698,0674343683
• Терміново потрібен Екскаваторник та
Бульдозерист, вахтовий метод, харчування
та житло оплачується. З / П від 100 грн. на

• СЛЮСАР-РЕМОНТНИК НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ

годину. дзвонити з пон. по п`ятницю з 10 до

РОБОТИ НА ЖИТОМИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ

17. 0681271212

ЗАВОД. 0678804116
• СЛЮСАР-САНТЕХНИК НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ
РОБОТИ НА ЖИТОМИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ
ЗАВОД. 0678804116

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН СЛЮСАР-МЕХАНІК
ПО СПЕЦТЕХНИЦІ, ВАХТОВИЙ МЕТОД, ХАРЧУВАННЯ ТА ЖИТЛО ОПЛАЧУЄТЬСЯ. З/П ВІД
8000 ГРН. ДЗВОНИТИ З ПОН. ПО П`ЯТНИЦЮ
З 10 ДО 17 0681271212
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Повідомлення про намір отримати
дозвіл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря
від стаціонарних джерел

ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Приміщення магазину, з/п 158.0 кв.м. за адресою: м.Житомир, вул. Небесної
Сотні, 52. Дата торгів: 12.09.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №368849;
2. 1-кім. квартира, з/п 31.05 кв.м., житл.пл. 17.4 кв.м. за адресою: м. Житомир,
вул. Космонавтів, 12, кв.59. Дата торгів: 16.09.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №369468;
3 . С а д о в и й б уд и н о к №8 57 з/п 27, 8 м.к в. та з ем. д і л. п л. 0, 0 9 г а,
К/№1822083000:01:000:0440 Житомирський р-н, тер-рія товариства «Космос» Давидівського масиву Іванівської с ради, діл. 857,901. Дата торгів: 16.09.2019 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №369483 (уцінено лот №360782);
4. Нежитл. будівля, соковий цех, з/п 496.5 кв.м., за адресою: Житомирська обл.,
Бердичівський р-н, с. Семенівка, вул. Героїв Майдану, 1. Дата торгів: 16.09.2019 09:00.
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №369487 (уцінено лот №360780);
5. Нежитл. будівля магазину №63, з/п 182,6 кв.м., за адресою: Житомирська обл.,
м. Коростень, вул. К.Лібкнехта, 141. Дата торгів: 16.09.2019 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №369758 (уцінено лот №362699);
6. Ці лісн и й ма й нови й ком п лекс розташ. на зем.діл. з/п 15,4384 га,
К/№1810400000:01:007:0160, за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Червона,
63. Дата торгів: 16.09.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №369760
(уцінено лот №362781);
7. Квартира №2, що складає 1/2 ч. житл.будинку з надвір.будівлями, з/п 69,5 кв.м..
житл. пл. 34,2 кв.м., за адресою: Житомирська обл., м. Овруч, вул. Шкільна 13. Дата
торгів: 16.09.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №369765 (уцінено
лот №362779);
8. Нежитл. будівля магазину, з/п 315,8 кв. м., за адресою: Житомирська обл., м.
Коростень, вул. Кульчицького Генерала (Фрунзе), 16 А. Дата торгів: 16.09.2019 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №369821;
9. Зем.діл. пл. 0.0889 га К/№1810700000:02:032:0049 за адресою: за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Кульчицького Генерала (Фрунзе), 16 А. Дата торгів:
16.09.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №369838.

ТОВ ФОРСАЖ ТІР СЕРВІС ЗАПРОШУЄ НА
РОБОТУ АВТОСЛЮСАРІВ ТА АВТОЕЛЕКТРИКІВ ДЛЯ РЕМОНТУ ВАНТАЖІВОК ЄВРОП.
ВИРОБНИЦТВА. З/П ВИСОКА , ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ. ОФІЦ. ПРАЦ-НЯ , ПОВНИЙ СОЦ.
ПАКЕТ. 0971980773ОЛЕГЙОСИПОВИЧ
ТРАКТОРИСТ, СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО РАБОТЫ. ХОРОШИЕ
УСЛОВИЯ РАБОТЫ. 0964101719,АЛЕКСАНДР

2. НЕРУХОМІСТЬ
2.7. Продам Будинки в місті
• смт Гоголеве Великобагачанського району
Полтавської обоасті, будинок, всі зручності, центральна каналізація, кондиціонер, поворотна
супутникова антена, інтернет. Сараї, гаражі.
Можливий обмін на Полтаву. (097)7841491

2.8. Продам Будинки в
передмісті

У ШВАЦЬКИЙ ЦЕХ МІСТА ХАРКІВ ПОТРІБНІ
ШВАЧКИ НА ЗБИРАННЯ В`ЯЗАНИХ ВІРОБІВ.
ГІДНА ЗАРПЛАТА. ЗАБЕЗПЕЧИМО ЖИТЛОМ.
0667789598,0961923442.

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

• Швейцарський виробник ГЛАС ТРЬОШ КИЇВ

2.11. Продам Ділянки в місті

запрошує на роботу в м. Київ! Г/р 5-денний,
можливо без д/р, офіційне працевлаштування
з першого дня, надаємо житло! 0674969050

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

ПрАТ «Обласний торговий центр» – існуючий об'єкт, який має намір отримати дозвіл
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарним джерелом, яке
розташоване за адресою: м. Житомир, майдан Житній ринок, 1. Основна діяльність
надання в оренду власного чи орендованого нерухумого майна. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються при роботі дизельгенератору в разі
відключення електроенергії від централізованого постачання електропостачання, що
працює на рідкому паливі (дизельне паливо). Перелік видів забруднюючих речовин,
які викидаються в атмосферне повітря стаціонарним джерелом в кількості, т/рік:
сполуки азоту – 0,0032; вуглецю оксид – 0,004; сірки діоксид – 0,0005; тверді речовини –
0,0004; вуглеводні насичені – 0,0006. Як виявив розрахунок забруднення атмосферного
повітря концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери на існуючий стан не перевищують ГДК (ОБРВ) атмосферного повітря населених міст як
у межах так і поза межами СЗЗ по всім забруднюючим речовинам з урахуванням від
існуючих стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря,
на всіх розрахункових точках. Обгрунтовуючі матеріали для отримання дозволу на
викиди направляються на узгодження в Управління екології та природних ресурсів
Житомирської державної адміністрації. Громадські організації та окремі громадяни
із зауваженнями та пропозиціями можуть звертатись до місцевих органів влади
протягом 30 днів з дати опублікування інформації в газеті за адресою м. Житомир,
вул. С. П. Корольова, ½, кім.101, тел (0412) 48‑12‑12. Розробник обгрунтовуючих матеріалів – ПП «Матрикс Груп», тел. (0412) 42–08–76.

2.16. Здам в оренду
• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.КВ. ГАРЯЧА
ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ.
0977228822,0665711000
• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ, ЄВРОРЕМОНТ, В ЦЕНТРІ МІСТА, 250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ. 0665711000,0977228822

2.18. Куплю Нерухомість

ПРОДАМ Б/У МАЗ 5551, 5336 САМОСВАЛИ
. 0688838571

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

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

• Поршнева група Мотордеталь Кострома, гільза
Конотоп, поршень, поршневі кільця, р/к р/к р/к
прокладок, ГТВ, вкладиші Тамбов, ДЗВ. Запчастини КамАЗ, МАЗ, МТЗ, ЮМЗ, ГАЗ, ВАЗ. Доставка
Нова пошта, Інтайм. 0675702202,0507190074.

3. АВТО

3.5. С\Г техніка, та запчастини.
Продам

3.2. Автомобілі. Продам
• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ М/АВТОБУСІВ
ТА МІНІВЕНІВ У НАЯВНОСТІ ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ (2-7 ДНІВ), НОВІ ТА Б/В, ГУРТОМ ТА ВРОЗДРІБ, ВІДПРАВКА ПО УКРАЇНІ, Є СВІЙ СКЛАД.
.(097)1521331,(093)2613742,(097)7266640

• АГРОЗАПЧАСТИНИ ДО ОБПРИСКУВАЧІВ,
ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ, ЗЕРНОЗБИР. КОМБАЙНІВ, КОСАРОК, КАРТОПЛЕЗБИР. КОМБАЙНІВ,
КАРТОПЛЕСАДЖАЛОК, КОПАЧОК; ШИНИ, КАМЕРИ. WWW.AGROKOM.IN.UA. (099)2012978,
(067)6713553, (063)9628236
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ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації. Адреса: 10014 м.
Житомир, вул. Театральна 17/20, тел./факс
(0412)22‑08‑24, e-mail: pryroda@ecology.
zt.gov.ua, контактна особа Семенюк М. М.
4.Процедура прийняття рішення
про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Згідно Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля», рішенням про провадження даної планованої діяльності
буде отримання дозвільних документів,
які видаються органами державної влади
та місцевого самоврядування відповідно
до вимог чинного законодавства України,
в т. ч. виконання умов міністерства екології та природних ресурсів України – наказ
від 03.03.2017 р № 106.
5.Строки, тривалість та порядок
грома дського обговорен н я звіту
з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх
запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів)
з моменту офіційного опублікування
цього оголошення (зазначається у назві
оголошення) та надання громадськості
доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації,
визначеної суб’єктом господарювання,

що передається для видачі висновку
з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського
обговорення громадськість має право
подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції
можуть подаватися в письмовій формі
(у тому числі в електронному вигляді)
та усно під час громадських слухань із
внесенням до протоколу громадських
слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться
11 вересня 2019 року, об 12 годині
00 хвилин, в приміщенні Малинської
міської ради, за адресою: Житомирська
область, Малинський район, м. Малин,
пл.Соборна, 6а.
6.Уповноважений центральний
орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ
до звіту з оцінки впливу на довкілля
та іншої доступної інформації щодо
планованої діяльності
Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної
адміністрації, 10014 м. Житомир, вул. Театральна 17/20, тел./факс (0412)22‑08‑24,
e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua, контактна особа Семенюк М. М.

• Зерносушарки пересувні мобільні від 400 тис.
грн. Виготовлення під замовлення з будь-якими
тех. параметрами від заводу ТОВ "Ландау".
0960509492.Сайтпідприємстваlandau.in.ua

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

ПРОДАМ ПЕСОК МЫТЫЙ, ОВРАЖНЫЙ, ЩЕБЕНЬ ВСЕХ ФРАКЦИЙ, БЕТОН ВСЕХ МАРОК,
ГРУНТ, ПОДСЫПКА, ГРУЗОПЕРЕВОЗКА ОТ
5 ДО 40 ТОНН. 0688838571

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

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

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування
зауважень і пропозицій громадськості до
планованої діяльності.
1.Планована діяльність
Планована діяльність полягає в будівництві цеху картоноробної машини
№ 2 та його експлуатації, який знаходиться за адресою: 11602, Житомирська обл.,
м. Малин, вул. Неманихіна, 2, яка призначена для забезпечення населення та підприємств картоном. Потужність виробництва картону складатиме 190 т/добу.
Загальна площа ділянки виробництва
становитиме – 4 190 м2. Площа забудови – 2 360 м2, приміщення в 2 поверхи.
будівельний об’єм – 40 000 м3. Кількість
створених додаткових робочих місць 80
чол. в т. ч. ІТР – 9 чоловік, змінність роботи – 3 зміни.
2.Суб’єкт господарювання
ТОВАРИСТ ВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Торговий дім
«ПАПІР-МАЛ», код ЄДРПОУ 38305278,
18001, м. Черкаси, вул. Благовісна, буд. 195,
директор – Попов І. В тел. (0472) 54 69 32.
3.Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського
обговорення
Управління екології та природних

• Техніка від виробника: Сівалка (нова) СУПН6(8), УПС-6(8)-посил.рама, 2-к привід. Культиватор (новий) КСО-4.0; 6.0; 8.0, КРН-5.0; 6.0.
Дискова борона (нова) АГ-2.1; 2.4; 2.7; 3.1. Сівалка (після кап.рем) СЗ-3.6, СЗ-5.4, Тодак-8.
0677801439

3.7. Автозапчастини. Продам
ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ SW 266 ANDORIA 1984
Г., 4 ЦИЛИНДРА, ПРИВЕЗЕН ИЗ ПОЛЬЩИ
04.02.2016Г, ЦЕНА 42.000 0688838571
ПРОДАЖ Б/У АМОРТИЗАТОРЫ ГРУЗОВИКИ
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 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, РАСТВОР, БЕТОН.
ДОСТАВКА А/М ЗИЛ. 0677905739,447067

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

4.2. Будівельні, ремонтні
роботи. Послуги
• Бригада дівчат викон.малярні роботи різної
склад, декор.штукатурка (венеціанська, 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

4.21. Вікна, Двері, Балкони.
Продам
ВИГОТОВЛЯЄМО ДВЕРІ, ВІКНА (ПІД СКЛОПАКЕТИ), БАЛКОННІ РАМИ, ЛІЖКА, СТОЛИ,
СТІЛЬЦІ ТА ІН. З НАТУРАЛЬНОЇ ДЕРЕВИНИ.
ВУЛИКИ, РАМКИ ДЛЯ ПАСІКИ РІЗНИХ МОДИФІКАЦІЙ. 0975249344,0994665014

7.Уповноважений центральний
орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються
зауваження і пропозиції, та строки
надання зауважень і пропозицій
Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної
адміністрації, 10014 м. Житомир, вул. Театральна 17/20, тел./факс (0412)22‑08‑24,
e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua, контактна особа Семенюк М. М.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8.Наявна екологічна інформація
щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 196 стр.
9. Місце (місця) розміщення звіту
з оцінки впливу на довкілля та іншої
додаткової інформації
– в Малинській міській раді за адресою: Житомирська область, Малинський
район, м. Малин, пл. Соборна, 6а.
– на сайті Міністерства екології та
природних ресурсів України, https://menr.
gov.ua.
– ТОВ «ТД «ПАПІР-МАЛ», Житомирська область, Малинський район,
м. Малин, вул. Неманихіна, 2,
контакна особа Хоменко В. В. тел.
(04133) 3–22–61

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

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

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

6. ПОСЛУГИ
6.13. Ремонт техніки
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІНА КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЗАПРАВКА. ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ.
ВИЇЗД ПО ОБЛАСТІ. 0975107907,0932929225
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ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, зазначеної
у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень
і пропозицій громадськості до планованої
діяльності.
1.Планована діяльність
Продовження МАКАРІВСЬКОЇ КЕЧ
РАЙОНУ видобування експлуатаційних
запасів питних підземних вод родовища
«Макарів‑1» з метою забезпечення власних
господарсько-питних та виробничих потреб, а також передачі води населенню та
іншим підприємствам та організаціям
смт. Городок.
МАКАРІВСЬКА КЕЧ РАЙОНУ експлуатує родовище питних підземних вод «Макарів‑1» для господарсько-питного водопостачання населення смт. Городок. Водозабір
підприємства здійснюється за допомогою
діючих 8 свердловин: №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9.
Планована діяльність здійснюється
в місцях розміщення діючих свердловин:
свердловина № 1 (резервна) розташована на просіці, на відстані 825 м від автомобільного шляху Радомишль-Городок
в південно-західному напрямку (координати ПШ: 50о35/32// СхД: 29о25/16//);
свердловина № 2 розташована на відстані 380 м від свердловини № 1 в південно-західному напрямку (координати ПШ:
50о35/26// СхД: 29о24/58//);
свердловина № 3 розташована на
відстані 140 м від свердловини № 2 в західному напрямку (координати ПШ:
50о35/26// СхД: 29о24/54//);
свердловина № 5 розташована на
відстані 375 м від свердловини № 2 в північному напрямку (координати ПШ:
50о35/36// СхД: 29о25/00//);
свердловина № 6 (резервна) розташована на відстані 140 м від свердловини № 7

в східному напрямку (координати ПШ:
50о35/43// СхД: 29о24/57//);
свердловина № 7 розташована на
відстані 350 м від свердловини № 5 в північному напрямку (координати ПШ:
50о35/48// СхД: 29о24/54//);
свердловина № 8 розташована на
відстані 130 м від свердловини № 6 в південному напрямку (координати ПШ:
50о35/46// СхД: 29о25/03//);
свердловина № 9 (резервна) розташована на відстані 180 м від свердловини № 6
в південно-східному напрямку (координати
ПШ: 50о35/43// СхД: 29о25/19//).
Сумарний дебіт свердловин (без врахування резервних) становить 4264,8 м3/
добу (відповідно до паспортних даних).
Річна продуктивність підприємства з видобування підземних вод згідно з діючим
дозволом на спецводокористування становить 1381,39 м3/добу, або 447,30 тис. м3/рік.
2.Суб’єкт господарювання
МАКАРІВСЬКА КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ЧАСТИНА РАЙОНУ
(МАКАРІВСЬКА КЕЧ РАЙОНУ), код
ЄДРПОУ 24964524, 12265, Житомирська
обл., Радомишльський район, смт. Городок,
вул. Поштова, 23, керівник – Герасименко А. Д., тел. (04132)-4‑23‑47.
3.Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського
обговорення
Управління екології та природних
ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації. Адреса: 10014 м. Житомир, вул. Театральна 17/20, тел./факс
(0412)22‑08‑24, e-mail: pryroda@ecology.
zt.gov.ua, контактна особа Семенюк М. М.
4.Процедура прийняття рішення
про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме
результати оцінки впливу на довкілля
Згідно Закону України «Про оцінку

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник) – Управління
капітального будівництва Житомирської
міської ради. Адреса: 10014, м.Житомир,
вул. Б. Лятошинського, 15-Б, (0412) 44‑57‑16,
ukb@zt-rada.gov.ua.
2. Місце розташування майданчиків
(трас) будівництва (варіанти) – території
набережної річки Тетерів в м. Житомирі.
3. Хара ктерис т и ка д і я л ьнос т і
(об’єкта) – в рамках першої черги будівництва
на земельній ділянці передбачається капітальний ремонт благоустрою території набережної
річки Тетерів в м. Житомирі з розміщенням
об’єктів фізичної культури і спорту 1-черга.
4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності – необхідність в покращенні зони відпочинку та
створення комфортних умов відпочинку
для мешканців м. Житомира.
5. Транспортне забезпечення (при
будівництві і експлуатації) – автотранспортом.
6. Екологічні та інші обмеження

планованої діяльності за варіантами
при експлуатації об’єкта дотримуватись
нормативів чинного природно-охоронного
законодавства;
– викиди від стаціонарних джерел
викидів повинен здійснюватися при наявності Дозволу на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря (у відповідності з його умовами) та не перевищувати
гранично допустимих нормативів;
– не допускати забруднення ґрунтів
під час будівництва та експлуатації об’єкту;
– відходи повинні передаватись іншим
організаціям, згідно попередньо укладених договорів, для подальшого зберігання,
утилізації, знешкодження, захоронення.
Санітарно-гігієнічні обмеження:
– експлуатацію об’єкта здійснювати
згідно з чинними нормативними санітарно-гігієнічними нормами тат правилами;
– дотримання вимог до організації СС3
зони відповідно до Державних санітарних
правил планування та забудови населених

впливу на довкілля», рішенням про провадження даної планованої діяльності
буде отримання дозвільних документів,
які видаються органами державної влади
та місцевого самоврядування відповідно
до вимог чинного законодавства України,
в т. ч. виконання умов міністерства екології
та природних ресурсів України – наказ від
03.03.2017 р № 106.
5.Строки, тривалість та порядок
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи
інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення
становить 25 робочих днів (не менше 25,
але не більше 35 робочих днів) з моменту
офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення)
та надання громадськості доступу до звіту
з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом
господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського
обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції,
які, на її думку, стосуються планованої
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть
подаватися в письмовій формі (у тому
числі в електронному вигляді) та усно під
час громадських слухань із внесенням до
протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку,
не розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться
10 вересня 2019 року, об 12 годині 00
хвилин, в приміщенні Гарнізонного будинку офіцерів № 14, за адресою: Житомирська обл., Радомишльський р-н, смт.
Городок, вул. Першотравнева, буд. 6.

6.Уповноважений центральний
орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ
до звіту з оцінки впливу на довкілля
та іншої доступної інформації щодо
планованої діяльності
Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної
адміністрації, 10014 м. Житомир, вул. Театральна 17/20, тел./факс (0412)22‑08‑24,
e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua, контактна особа Семенюк М. М.
7.Уповноважений центральний
орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються
зауваження і пропозиції, та строки
надання зауважень і пропозицій
Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної
адміністрації, 10014 м. Житомир, вул. Театральна 17/20, тел./факс (0412)22‑08‑24,
e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua, контактна особа Семенюк М. М.
Зауваження і пропозиції приймаються
протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому
пункту 5 цього оголошення.
8.Наявна екологічна інформація
щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 253 сторінках.
9. Місце (місця) розміщення звіту
з оцінки впливу на довкілля та іншої
додаткової інформації
– в Городоцькій селищній раді за адресою: Житомирська обл., Радомишльський
р-н, смт. Городок, вул. Поштова, буд. 23.
– на сайті Міністерства екології та природних ресурсів України, https://menr.gov.ua.
– м. Житомир, вул. Рильського, 9,
офіс. 521,
контакна особа Скорик І. М. тел. 067–
606–25–84

пунктів (ДСП 173–96);
– рівень акустичного забруднення не
повинен перевищувати нормативів шумового забруднення та вібрації на межі
встановленої СС3.
Інші обмеження:
– дотримання правил пожежної безпеки.
7. Необхідна еколого-інженерна
підготовка і захист території за варіантами. Перед початком будівельних робіт
необхідно проведення інженерно- геологічних вишукувань території території
під розміщення планованої діяльності.
Проектним рішенням передбачено підключення об’єктів до наступних інженерних мереж: електропостачання, водопостачання, каналізація та протипожежного
водопостачанням.
8. Можливі впливи планованої діяльності (при експлуатації) на навколишнє середовище:
– клімат і мікроклімат – не впливає;
– повітряне – в межах ГДК населених
місць;
– водне – не впливає;
– ґрунти – не впливає:

– рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – не впливає;
– навколишнє соціальне середовище
(населення) – поліпшується;
– навколишнє техногенне середовище –
не впливає.
9. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання,
утилізації, знешкодження або безпечного захоронення – відходи передаються
спеціалізованими підприємствами згідно
з укладеними договорами.
10. Обсяг виконання ОВНС – у відповідності до вимог ДБН А2.2‑1‑2003.
11. Участь громадськості – для забезпечення гласності та врахування громадської думки, щодо запланованої діяльності,
Замовник здійснює публікацію в засобах
масової інформації «Заява паро наміри»
на виконання п. 16 ДБН А2.2‑1‑2003. Із зауваженнями та запереченнями звертатись
до Департаменту екології та природних
ресурсів Житомирської облдержадміністрації, вул. Театральна, 17/20, м. Житомир,
10014, електронна адреса: pryroda@ecology.
zt.gov.ua, тел. (0412) 22–08–24.
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ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність,
яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Державне підприємство «Попільнянське
лісове господарство»
(повне найменування юридичної особи, код
згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
________(код ЄДРПОУ 31147847)__________
фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних
осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно
повідомили про це відповідному контролюючому
органу і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану
діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
13501, Житомирська область, Попільнянський
район, смт Попільня,
вул. Богдана Хмельницького, 61, тел. 04137–
51115
(місцезнаходження юридичної особи або місце
провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*
Планована діяльність, її характеристика.
Спеціальне використання лісових ресурсів
у порядку проведення рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення
лісу. Заготівля деревини здійснюється в межах
роз-рахункової лісосіки, фонду рубок головного
користування, та рубок формування та оздоровлення лісів, на підставі спеціального дозволу – лісорубного квитка.
* Суб’єкт господарювання має право розглядати
більше технічних та територіальних альтернатив.
Технічна альтернатива 1.
Зрізування деревини бензопилами, трелювання сортиментами за допомогою колісних тракторів
із захватами з подальшим транспортуванням на
склад та зберігання продукції.
Технічна альтернатива 2.
Зрізування деревини бензопилами, чокерне
трелювання деревини хлистами за допомогою гусеничних тракторів до складу зберігання продукції.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Місце провадження планованої діяльності:
територіальна альтернатива 1.
Спеціальне використання лісових ресурсів
здійснюється на території лісового фонду Державне підприємство «Попільнянське лісове
господарство», яке включає 5 структурних підрозділів (лісництв) – Ходорківське, Корнинське,
Андрушівське, Попільнянське, Ружинське. Лі-сові
масиви розташовані в межах Коростишівського,
Брусилівського, Андрушівського, Попіль-нянського,
та Ружинського районів. Землі знаходяться у постійному користуванні Державне підприємство
«Попільнянське лісове господарство».
Місце провадження планованої діяльності:
територіальна альтернатива 2.
Оскільки територія підприємства є визначеною, а кожний конкретний лісогосподарський
захід запроектований державними лісовпорядними органами для конкретної лісової ділянки
відповідно до її фактичного стану, територіальні
альтернативи – не є можливими.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Планова діяльність підприємства носить позитивний соціально-економічний вплив, що полягає в забезпеченні сировиною деревообробної
промисловості, забезпеченні населення та закладів
соціальної сфери паливною деревиною, поповненні державного та місцевих бюджетів за рахунок
податків та зборів (у т. ч. рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів), збереженні
існуючих та створенні нових робочих місць під час
заготівлі лісопродукції, а в наступному, і зайнятості
місцевого населення при залісненні лісових ділянок
та догляді за лісовими культурами.
5. Загальні технічні характеристики,
у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг
виробництва тощо)

Державне підприємство «Попільнянське лісове
господарство» складає 23 759,5 га. На ос-нові проекту організації та розвитку лісового господарства
підприємства та зведеної відомості розрахункових
лісосік для постійних лісокористувачів розрахунок
спеціального використання лісових ресурсів проведено на 10 років.
Щорічний обсяг рубок головного користування
запроектовано 42,76 тис. м³. на площі
164,4 га., в тому числі: рекреаційно-оздоровчі
ліси – 9,35 тис. м³ на площі 35,9 га.; експлуатаційні
ліси – 27,29 тис. м³ на площі 103,4 га.; захисні ліси –
6,12 тис. м³, на площі 25,1 га.
Щорічний обсяг рубок формування і оздоровлення лісів запроектовано 20,43 тис. м³ на площі
1783,8 га, в тому числі рекреаційно-оздоровчі ліси –
7,46 тис. м³ на площі
590,5 га.; експлуатаційні ліси – 7,87 тис. м³ на
площі 740,7 га.; ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення – 0,77 тис.
м³, на площі 55,9 га; захисні ліси – 4,33 тис. м³, на
площі 396,7 га.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
При складанні карти технологічного процесу
розробки лісосік враховувати вимоги Зако-нів Українии «Про охорону навколишнього природного
середовища», «Про рослинний світ».
Під час розробки лісосік (лісозаготівля) враховувати вимоги «Правил рубок головного користування» та вимоги до здійснення санітарних
рубок визначені Санітарними правилами в лісах
України, затвердженими постановою Кабінету
Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555, щодо
розміщення лісосік, дотримання термінів примикання, допустимих площ хвойних та листяних
порід, подальше заліснення лісосік, видачі спеціального дозволу – лісорубного квитка.
Під час розробки лісосік дотримуватись вимог «Правил пожежної безпеки в лісах Украї-ни»
затверджені наказом ДКЛГУ від 27.12.2004 № 278
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 березня 2005 р. з № 328/10608).
Дотримуватись Санітарних правил в лісах
України, затверджених Постановою КМ Украї-ни
від 27 липня 1995 р. № 555, щодо збереження біорізноманіття, розробки в першу чергу пош-коджених
та всихаючих насаджень.
Під час розробки дотримуватись «Правил
охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості» затверджених
наказом ДКЛГУ від 13.07.2005 119 (зареєстро-вано
в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2005 р.
за № 1084/11364), щодо безпечного пере-бування
працівників на лісосіках, наявності засобів індивідуального захисту, справних машин та механізмів,
наявності будиночків для обігріву тощо.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Діяльність здійснюється на території земель
лісового фонду Державного підприємства «Попільнянське лісове господарство» відповідно до
проекту організації та розвитку лісового господарства. Плановану діяльність проводити в межах
відведених лісосік та поза межами прибережних
захисних смуг водних об’єктів, не допускати впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених
санітарними нормами.
щодо територіальної альтернативи 2
Оскільки територія підприємства є визначеною, а кожний конкретний захід запроектова-ний
державними лісовпорядними органами для конкретної ділянки відповідно до її фактичного стану,
територіальна альтернатива 2 – не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
На кожну лісосіку до початку її розробки
складається технологічна карта розробки лісосіки, додаткового еколого-інженерного захисту
не потрібно.
щодо технічної альтернативи 2
Додаткового еколого-інженерного захисту не
потрібно.
щодо територіальної альтернативи 1

Інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою інфраструктурою.
щодо територіальної альтернативи 2
територіальна альтернатива 2 не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого
впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Можливий вплив планованої діяльності на
повітряне середовище передбачає здійснення викидів від роботи двигунів тракторів та автомобілів
під час трелювання та вивезення деревини, роботи
двигунів бензопил під час звалювання та розкряжування деревини. У процесі розробки ділянок
можливий вплив на рослинний та опосередковано
на тваринний світ.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Діяльність здійснюється на території земель
лісового фонду Державного підприємства «Попільнянське лісове господарство» відповідно до проекту
організації та розвитку лісового господарства.
щодо територіальної альтернативи 2
територіальна альтернатива 2 не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до
першої чи другої категорії видів діяльності
та об’єктів, які можуть мати значний вплив
на довкілля та підлягають оцінці впливу на
довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку
впливу на довкілля”)
Планова діяльність підприємства належить
до першої категорії видів діяльності та об’єктів,
які можуть мати значний вплив на довкілля та
підлягають оцінці впливу на довкілля, відповідно
до п. 21 частини 2 статті 3 Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля».
10. Наявність підстав для здійснення
оцінки транскордонного впливу на довкілля
(в тому числі наявність значного негативного
транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу
(зачеплених держав)
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.
11. Планований обсяг досліджень та рівень
деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
У відповідності до ст. 6 Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля
та можливості для участі в ній громадсь-кості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже,
підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
Оцінка впливу на довкілля – це процедура,
що передбачає:
– підготовку суб’єктом господарювання звіту
з оцінки впливу на довкілля;
– проведення громадського обговорення планованої діяльності;
– аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також
інформації, отриманої від громадськості під час
громадського обговорення, під час здійснення
процедури оцінки транскордонного впли-ву, іншої
інформації;
– надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля,
що враховує результати аналізу, передбаченого
абзацом п’ятим цього пункту;
– врахування висновку з оцінки впливу на
довкілля у рішенні про провадження планова-ної
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість прова-дження
планованої діяльності та визначає екологічні умови
її провадження.
Забороняється розпочинати провадження
планованої діяльності без оцінки впливу на до-

вкілля та отримання рішення про провадження
планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для
участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розглядууповноваженим органом поданого суб’єктом
господарювання звіту з оцінки впливу на до-вкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля протягом щонай-менше 25
робочих днів громадськості надається можливість
надавати будь-які зауваження і про-позиції до
звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої
діяльності, а також взяти участь у громадських
слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок
громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення
цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати
уповноваженому органу, зазначе-ному у пункті 15
цього повідомлення, зауваження і пропозиції до
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі
зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу
на довкілля (зазначений на першій сторінці цього
повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані
суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих
днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм під-писом засвідчують
свою згоду на обробку їх персональних даних.
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту
з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано
відхилити зауваження і пропозиції громадськості,
надані у процесі громадського обговорення обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає вклю-ченню до звіту з оцінки впливу на
довкілля. Детальна інформація про це включається
до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої
діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про
провадження планованої діяльності будуть спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів –
лісорубні квитки.
(вид рішення відповідно до частини першої статті
11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
Які видаються Житомирським обласним
управлінням лісового та мисливського господарства на підставі наказу Міністерства екології та
природних ресурсів України про затвердження
розрахункової лісосіки рубок головного користування на період 2019 і наступні роки (в частині
проведення рубок головного користування).
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Міністерства екології та природних ресурсів
України,
03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Відділ оцінки впливу на довкілля,
тел./факс. (044) 206‑31‑15, 206‑31‑64 e-mail:
m.shimkus@menr.gov.ua.
Начальник відділу оцінки впливу на довкілля
Шимкус Марина Олександрівна.
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону
та контактна особа)
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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 матеріалами – підручниками, словниками, робочими
зошитами.

Вул. Чуднівська, 34-Б

БЕТОН, РОЗЧИН

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

ЦЕМЕНТ

ФУНДАМЕНТНІ
БЛОКИ

КОЛОДЯЗНІ
КІЛЬЦЯ

БУДСУМІШІ

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

6.17. Послуги. Iншi

8. РІЗНЕ

• Гарантована допомога в оформлені

8.13. Вторсировина, прийом,
переробка. Куплю

кредита пенсіонерам и непрацевлаштованим. Оформлення від 5000 до
500 тыс.грн. Без довідок, застави та поручителів. Виводимо з чорних списків.
0689019586,0508682005

ЗАВЖДИ ГОТОВА ВАМ ДОПОМОГТИ В БУДЬЯКИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ. РІШЕННЯ
СІМЕЙНИХ НЕУРЯДИЦЬ. ДОПОМОГА ЗА ДАТОЮ НАРОДЖЕННЯ. ПРИЙОМ МОЖЛИВИЙ
НА ВІДСТАНІ. 0988152470.
ПОЗИКА З МІНІМАЛЬНИМ ПАКЕТОМ ДОКУМЕНТІВ. ПРАЦЮЄМО З УСІЄЮ УКРАЇНОЮ.
0637466741,0688545924
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА КОMATSU PC 180,
РС 210. КОВШ 1М.КУБ. СТРЕЛА 9 М. КОПАЕМ СТАВКИ, КОПАНКИ, РОЗВАЛ. 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
• Шукаю інвестора під свої проекти або
візьму кредит з невеликим % під бізнес.
0994146916,ЕдуардРусланович.

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ
0505580047, 0412447919

8.20. Стіл знахідок. Загубив
ВТРАЧЕНО ПОСВІДЧЕННЯ ДИТИНИ З БАГАТОДІТНОЇ СІМ`Ї НА ІМ`Я СОРОЧИНСЬКА
АГАТА ФРАНЦІВНА ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

ДОСТАВКА

МИКСЕР (КАМАЗ)
МАРКА ОТ 100 ДО 500

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЗИЛ КАМАЗ

БЕТОН и РАСТВОР

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

096 952 45 40, 093 338 71 81
ВТРАЧЕНО ПОСВІДЧЕННЯ ДИТИНИ З БАГАТОДІТНОЇ СІМ`Ї, НА ІМ`Я ГРИБАН ОЛЕКСІЙ
СЕРГІЙОВИЧ ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

8.23. Інше. Продам
ПРОДАЖ Б/У БАЧКИ, КАРТЫ ДВЕРЕЙ,
ПЛАСТМАССА САЛОНАК ГРУЗОВИКИ
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 намисто(250-1500
грн/1 гр), коралове намисто, книги видані до
1917р, коньяки СРСР, ін.предмети старовини. Гарантую порядність, справедливу
оцінку. 0503466068

Копання та чистка криниць
Машиною та вручну. Буріння
свердловин. Залізобетонні
кільця в асортименті.
Житомир та область
Тел.: (067) 941-03-20
ЦЕГЛА
червона рядова, силікатна
лицьова. Доставка з заводу
та складу. Низькі ціни.
Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

СТО "Каприз":

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

тел.: 063-886-23-45

Продам/куплю
піддони
нові та вживані
вигідна ціна

тел.: (068) 838-88-38

ГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИ
Стоунлайт, Aeroc. Доставка з
заводу та зі складу. Низькі
ціни.
Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

тел.: 097-440-16-93
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ОВЕН

Краще знизити активність і плисти за
течією. З'явиться можливість поліпшити взаєминии
з колегами та начальством.

ТЕЛЕЦЬ

Зберіться духом та
змиріться з тим, що
відбувається. Змінити ситуацію
ви поки не можете. У вихідні –
проблеми у сімейному житті.

БЛИЗНЮКИ

З'явиться реальний
шанс одержати бажане,
саме те, чого ви сильно
прагнете. Вам навіть не треба
робити особливих зусиль.

РАК

Налаштуйтеся на
серйозні й рішучі дії,
але врахуйте, що безрозсудний ризик може зашкодити. Ретельний аналіз ситуації
просто необхідний.

Поради господині

ЛЕВ

Бажано не відкладати
завершення важливих
справ на роботі і прийняти рішення стосовно особистого життя.

ДІВА

В а м м ож е с т а т и
складно переключатися
з вирішення своїх проблем на
проблеми оточуючих. У вихідні
дні – проблеми, пов'язані з дітьми.

ТЕРЕЗИ

Ви зможе т е до битися успіху, нехай
проміжного, але він
виявиться для вас не менш
коштовним, ніж інше велике
досягнення.

СКОРПІОН

Ви може т е р оз раховувати на успіх
практично у всіх сферах життя. Наступає час високої активності. І на вас очікує солідний
прибуток.

СТРІЛЕЦЬ

Постарайтеся зібратися, саме зараз
ви зможете вирішити навіть
непереборні проблеми у професійній сфері, якщо не будете
жаліти себе.

КОЗЕРІГ

Спробуйте викинути з голови все, що не
сприяє вашому розвитку. Не
чіпляйтеся за старе, від змін
тільки виграєте.

ВОДОЛІЙ

Вдасться знайти нестандартне рішення у
складній справі, придумати щось оригінальне, і це
схвалять авторитетні люди.

РИБИ

Перед вами можуть
відкритися нові можливості у професійній сфері. Не
відмовляйтеся від налагодження корисних контактів.

Цікаві факти про трембіту
• Дослідники вважають, що
трембіта – це виключно гуцульський інструмент. Але є факти,
що бойки також користувалися
трембітами.
• Це – чоловічий інструмент, бо
грати на ньому вкрай важко.
• Вона сповіщала про вихід
овець на полонину, відхід на той
світ чи народження в сім’ї дитини. Нею запрошували на весілля,
з нею колядували.
• Раніше вона була чи не єдиним засобом зв’язку вівчаря з селом. Нею ж визначали годину,
а найдосвідченіші чабани навіть
передбачали погоду.
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серпня
середа

22

серпня
четвер

• Кажуть, особливо добре інструмент відчуває дощ та грозу.
• Термін виготовлення трембіти складає близько 2-х років.
• Вік дерева, з якого роблять
трембіту, повинен бути 120–150
років.
• Гуцули кажуть, що для виготовлення трембіти треба обрати
хорошу смереку, бажано громовицю, тобто дерево, в яке влучила
блискавка.
• При виготовленні трембіти
загартований стовбур одним ударом потрібно розчахнути навпіл
і вручну витесати серцевину – це
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серпня
субота

теж може тривати рік.
• Діапазон звучання трембіти
сягає 2,5 октав, а звук здатний розходитися більш як на 10 км.
• Вага триметрової трембіти не
перевищує 1,5 кг.
• Трембіта користується особливою популярністю в Закарпатті, на її честь є навіть музичний
фестиваль «На Синевир трембіти
кличуть».
• Трембіта занесена у Книгу рекордів Гіннеса як найдовший у світі
духовий музичний інструмент. Трапляються унікальні екземпляри
довжиною аж 8 м!

25
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понеділок
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вівторок

7 підказок, як відіпрати
кухонні рушники
Найголовніше правило –
дбайливо ставитися до рушника, прати хоча б раз у тиждень і не запускати його стан.
Тільки в такому випадку текстиль на кухні буде виглядати
пристойно. Якщо ж на ньому
з’являються плями від жиру,
соку, варення та й просто від
брудних рук, необхідна додаткова допомога. Вивести плями
з кухонних рушників можна
кількома способами. Причому
серед них є як старі, перевірені
не одним поколінням господинь, так і інноваційні.
Сіль. Виводить каву, томат
і навіть червоне вино, «працює»
як з білою, так і з прінтованою
тканиною. Сильно забруднені
кухонні рушники замочують
у більш міцному розсолі. А потім у ньому ж перуть.

Господарське м и ло.

Традиційний засіб, щоб відіпрати жирні кухонні рушники.
Можна використовувати як для
білого, так і кольорового текстилю. Спосіб має позитивні
відгуки, якщо свіжі плями.
А ось із застарілим брудом господарське мило справляється
погано.
Олія. Відіпрати кухонні
рушники з допомогою олії –
універсальний спосіб, справляється з будь-яким брудом.
Як вдаєтьс я ві дбі лити к ухонні рушники олією, адже,
на перший погляд, це лише
погіршить ситуацію? Але насправді саме цей інгредієнт
розм’якшує брудні сліди, робить їх більш піддатливими
очищенню.
Мікрохвильовка. Якщо
не знаєте, чим відіпрати кухонні рушники від жиру, увімкніть
мікрохвильовку. Це новітній
спосіб, який дозволить усунути будь-які забруднення. Але
якщо річ дуже брудна, процедуру доведеться повторити
тричі.
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+ 17°
+ 30°
747

ТИСК, ММ

+ 17°
+ 23°
749

ТИСК, ММ

+ 15°
+ 25°
750

ТИСК, ММ

+ 14°
+ 25°
750

ТИСК, ММ

+13°
+ 26°
749

ТИСК, ММ

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації серії ЖТ № 222/599 Р
від 6 травня 2015 р.
Видавець – ПП "Медіа Ресурс"; адреса:
10014, м. Житомир, вул. Рильського, 9, каб. 407
21 серпня 2019 р.
№ 31 (747)

Газета є членом
Всесвітньої газетної Асоціації

Адреса редакції:
м. Житомир, вул. Рильського, 9, 4й пов., каб. 407
Тел.: (0412) 418-189

+14°
+ 28°
748

ТИСК, ММ

+17°
+ 28°
743

ТИСК, ММ

Директор:
Олександр Васильковський,
тел.: 0 (67) 510-50-75
alex.vasilykovskiy@gmail.com
Головний редактор:
Ольга Сідлецька,
тел.: 0 (97) 470-60-17
Рекламний відділ:
Людмила Павлюк
тел.: 0 (67) 412-89-81

• Намочити рушник.
• Ретельно намилити повністю, а особливо забруднені
місця милом, яким ви зазвичай
перете.
• Покласти в целофановий
щільний пакет. Добре загорнути пакет.
• Відправити його в мікрохвильовку.
• Включити піч на півтори
хвилини.

• Зробити перерву хвилину
і ще раз включити мікрохвильовку.
О це т. Хороший зас іб,
якщо необхідно позбавити
кухонний текстиль плісняви.
Оцет можна застосувати і для
виведення іржі, слідів жиру
і соку. Засіб допоможе від запаху, якщо він затхлий.
Перекис водню. Перекисом водню можна вивести
застарілі плями.
Якщо рушник дуже брудний, його замочують прямо
в перекису. Для цього необхідно налити препарат в миску
і покласти туди ж текстиль.
Лимонна кислота. Якщо
ви віддаєте перевагу народним
засобам, спробуйте для усунення плям використовувати
лимонну кислоту. Вона добре
справляється з соком буряка
і томатним. Цей метод допоможе і від застарілих плям – треба
буде нанести «лимонку», а через
годину прополоскати текстиль.
Білі рушники швидко забруднюються, тому до них
потрібен особливий підхід.
Щоб привести в порядок такий
текстиль, радять виварити кухонні рушники, але і без цього
можна обійтися.
Гірчиця. Прання кухонних рушників з гірчицею дозволить не тільки відбілити,
але і добре продезинфікувати
текстиль.
М ар га н ц і в к а . Ві дбілити кухонні рушники без
кип’ятіння допоможе марганцівка – цим методом можна видалити навіть застарілі плями
незрозумілого походження.
Борна кислота. Якщо
вам треба відіпрати плями
з вафельних або махрових рушників, можна використовувати
борну кислоту.
Сода. Засіб, який швидко
приведе в порядок кухонний
текстиль, не псуючи його і не
порушуючи структуру тканини.
Вибираючи, чим відіпрати
кухонні рушники від жиру, не
забувайте використовувати хороший порошок і кондиціонер.
Це подвоїть час служби рушників. У разі, якщо ви шукаєте
більш бюджетне рішення, приємного запаху і м’якості рушникам додасть суміш з ефірної
олії і соди – завдяки цьому текстиль буде свіжим, ароматним
і приємним на дотик.
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ЧИТАЙ СВІЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТИ ТУТ
Піца «Челентано»

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

(0412) 42-21-00

Паб
«Файна кнайпа»

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

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

Кафе «Тераса»

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

(067) 936-69-92

Кафе «Пантера»

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

(0412) 42-60-86

Кафе «Таймир»

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

(063) 077-39-47

Піца «Челентано»

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

(0412) 43-86-46

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

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

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

«Пивна ресторація
BeerЁza»

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

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

Pub
НАЙПОВНІША
АФІША ЖИТОМИРА
«Pleasentville BBQ»
вул. Київська, 13
г/р з 9:00 до 1:00

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

Одного разу в Голлівуді

Дора і загублене місто

Голлівуд наприкінці 60-их років минулого століття доживав свій "золотий вік".
Тоді були зняті класичні кіношедеври, які
зараз вивчаються в багатьох кіношколах.
Ми побачимо цей світ очима популярного актора Ріка Далтона та його дублера
Кліффа Бута. Рік раніше вистрілив всього
лише в одному серіалі, а зараз хоче знайти собі відповідне місце серед розсипу
зірок Голлівуду. Тим же займається і його
напарник Кліфф. Навіть незважаючи на
минулий успіх, домогтися нового буде ще
важче. І всі ці події будуть відбуватися в
той же час, коли процвітала секта відомого Чарльза Менсона...

Дівчинка Дора із ранніх років жила у
джунглях через роботу її батьків-дослідників. Тому дівчинка в дикій місцевості
орієнтується набагато краще, ніж у соціумі. І ось її тато з мамою зібралися в нову
експедицію, а дочку вирішили відправити
до старшої школи. Ох, що може бути гірше: суперництво, глузування, заздрість
і маса нерозуміння з боку однолітків. Під
час однієї з екскурсій сталося щось дуже
дивне – Дору та її нових друзів викрали,
щоб ті розшукали батьків дівчинки, які пропали. Вони впевнені, що попереду їх чекають неймовірно небезпечні та захопливі
пригоди у втраченій цивілізації.

Хороші хлопці

Angry Birds у кіно 2

Що буде, якщо троє шестикласників залишаться на деякий час без батьків? Вони будуть
відриватися. А тут ще й один крутий хлопець
запрошує їх на вечірку. Щоб здатися якомога
крутішими, Мак, Лукас і Тор будуть робити все:
вони спробують купити пиво та принести його
на вечірку, вони стежитимуть за сусідкою, щоб
дізнатися, як правильно цілуватися – і це далеко не повний список. Тільки ось у ході цих дій
хлопці викрадуть сумочку з наркотиками для
шантажу, від якої потрібно якось позбутися, а
ще зламають дрон – і його до приїзду батьків
точно треба полагодити. Якщо у друзів усе
вийде, вони будуть найкрутішими, але вони
заради цього пройдуть через справжнє пекло.

Ось уже скільки років триває протистояння птахів і голодних зелених свиней. Це
назвали священною війною. Ніщо в їхніх
відносинах не віщувало поліпшення – але
на горизонті знайшли третій острів. Лідерка
жителів тієї землі Зета втомилася жити в постійному холоді та тепер мріє, щоб на двох
інших островах теж відчули замерзання.
Вона починає атаку на далеких сусідів, які
звикли до теплого клімату. Щоб протистояти
цій новій небезпеці, закляті вороги пташки
та свині повинні об'єднати зусилля та разом
подолати Зету. Ніхто не хоче забувати старі
образи, але для власного майбутнього можна
трохи й попрацювати в команді.

Жанр: драма, комедія

Жанр: пригоди, сімейний

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

Жанр: комедія

Жанр: мультфільм, комедія

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

kinoukraina.zt.ua

