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Бізнес-довідник
Ваші відгуки про
послуги у Житомирі

вул. Рильського, 9
тел. 067 411 93 41

Додайте ВАШУ КОМПАНІЮ
на головну платформу
відгуків ЖИТОМИРА

Як у Житомирі  
«вкатали» мільйон доларів 
у прибудинковий асфальт

с. 10-11

Справа чи розправа: за що поквиталися 
з колишнім міським головою  
Георгієм Буравковим? с. 6 с. 17

Житомирська міськрада  
пропіарить себе  
за рахунок громади майже  
на 200 тисяч гривень
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У центрі Житомира 
проводитимуть культурні 
вечори для містян

Валерія Наумова

Щоп’ятниці та 
щосуботи о 18:00 
впродовж серпня-
вересня цього року 
організовуватимуть 
мистецькі музичні 
вечори на вулиці Ми-
хайлівській.

Відповідний проєкт підтримали 
під час засідання виконавчого комі-
тету міської ради у середу, 5 серпня.

«Заходи будуть організовані за 
участі творчих і дорослих колек-
тивів "Палацу культури" та ама-
торських колективів міста. Мета 
проведення таких заходів – це 
в умовах адаптивного карантину 
надати можливість мешканцям 
міста поринути у світ сучасного та 

класичного мистецтва, задовольни-
ти потребу громадян у духовному 
та інтелектуальному збагаченні», – 
пояснює начальниця управління 
культури міськради Ілона Колодій.

У міській раді також зазначили, 
що захід не передбачає великого 
скупчення людей, а управління куль-
тури та управління охорони здоров’я 

забезпечать дотримання існуючих 
санітарно-епідемічних норм.

За словами Ілони Колодій, ви-
трати передбачені лише на тран-
спортування музичних інстру-
ментів та на створення фотозони.

Інформацію про виступи ко-
лективів буде анонсовано на сайті 
міської ради.

Під підвісним мостом 
в Житомирі парапланеристи 
влаштували справжнє шоу

Руслан Мороз

У неділю, 9 серпня, 
близько 20-ї години, 
в парку двоє парапла-
неристів влаштували 
видовищне шоу, про-
летівши кілька разів 
під підвісним мостом.

Видно, слава відомого льот-
чика Валерія Чкалова не давала 
парапланеристам спокою, поки 
вони не повторили цей небез-
печний трюк.

Погода була спокійною і спри-
яла польоту, тому і самі літуни, 
і глядачі залишилися задоволені.

Довідково
Параплан – спортивний над-

легкий літальний апарат, планер 
з м'яким двооболонковим крилом, 
що наповнюється через повітро-
забірники набігаючим потоком 
повітря, створюється тиск, за-
вдяки якому зберігаються форма 
та профіль крила. Рухається під 
дією сили тяжіння.

Сила тяжіння, форма та про-
філь крила забезпечують визна-

чену для кожного параплана 
власну швидкість відносно по-
вітря. Швидкість визначається 
комплексним опором, що склада-
ється з опору повітря для крила, 
стропів та опору самого пілота, 
у результаті зменшується висота 
польоту. Аби летіти, параплан 
безперервно втрачає висоту по-
льоту (планерує). Набір висоти 
здійснюється за рахунок повітря, 
що піднімається. Підйом повітря 
утворюється термічними та ди-

намічними потоками обтікання.
Оболонка крила виготовля-

ється з легкої та непроникної для 
повітря тканини. Верхня та нижня 
оболонки скріплені між собою ви-
готовленими з тканини нервюрами, 
які забезпечують бажаний профіль 
крила. Стропи виготовляються зі 
стійкого до розтягування матеріалу 
(найчастіше – з кевларових ниток).

Управління здійснюється че-
рез систему строп шляхом зміни 
кутів атаки різних частин крила.

У Житомирі 
пільгові категорії 
зможуть отримати 
безкоштовне  
ІФА-тестування  
на COVID-19

Валерія Наумова

Міськвиконком за-
твердив перелік піль-
говиків, які можуть 
зробити ІФА-тесту-
вання безкоштовно.

Під час засідання виконавчого 
комітету Житомирської міської 
ради в середу, 5 серпня, затвер-
дили проєкт рішення про про-
ведення лабораторних досліджень 
імуноферментним аналізом на 
COVID-19 для пільгових категорій 
населення.

Як зазначається в документі, 
дані дослідження проводитимуть 
безкоштовно лише для пільгових 
категорій, а також за направлен-
ням сімейного лікаря чи педіатра.

Міська рада наголошує, 
які категорії населення 
зможуть отримати 
безкоштовне  
ІФА-тестування:

• Пацієнти та медичні пра-
цівники міських закладів охоро-
ни здоров’я, визначених наказом 
Міністерства охорони здоров’я 
України від 16.06.2020 № 1411 
«Про внесення змін до стандар-
тів медичної допомоги «Коро-
навірусна хвороба (COVID-19)»;

• Особи, на яких поширю-
ється дія Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гаран-
тії їх соціального захисту», які 
направляються на лікування 
в госпіталь для ветеранів війни 
або на санаторно-курортне лі-
кування;

• Діти, які отримали у за-
кладі охорони здоров’я путівку 
на санаторно-курортне ліку-
вання;

• Діти-сироти та діти, по-
збавлені батьківського піклу-
вання за клопотанням служби 
(управління) у справах дітей 
міської ради;

• Особи, які перебувають 
на обліку для отримання сана-
торно-курортного лікування, 
проходження психологічної 
реабілітації через департамент 
соціальної політики Жито -
мирської міської ради (осіб, на 
яких поширюється дія Законів 
України «Про основи соціальної 
захищеності осіб з інвалідністю 
в Україні»; «Про статус ветера-
нів війни, гарантії їх соціаль-
ного захисту»; «Про жертви 
нацистських переслідувань»; 
«Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи»), на підставі довідок 
управлінь соціального захисту 
населення Богунського та Ко-
рольовського районів депар-
таменту соціальної політики 
Житомирської міської ради про 
направлення вказаних осіб на 
санаторно-курортне лікуван-
ня, проходження психологічної 
реабілітації.
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Спільна робота та персональна відповідальність 
кожного – запорука спроможних громад

Житомирська область по-
рівняно добре подолала першу 
хвилю пандемії. Це результат осо-
бистої відповідальності кожного, 
злагодженій та потужній роботі 
всіх інституцій області, що заді-
яні по контролю за поширенням 
Covid-19 та стратегічному пла-
нуванню й моделюванню різних 
варіантів перебігу подій.

Про це заявив заступник 
голови Житомирської ОДА Во-
лодимир Федоренко в ефірі ТРК 
«Союз-ТВ».

«Дуже важливо під час важких 
умов не боятися брати на себе від-
повідальність за кардинальні дії. 
Наш антикризовий штаб під моїм 
особистим керівництвом та за 
згоди голови Житомирської ОДА 
розробив декілька стратегічних 
моделей подолання першої хвилі 
пандемії», – розповів Володимир 
Федоренко.

За його словами, перше, що 
ми зробили – звернулися за допо-
могою до бізнесу на місцях.

«Завдяки цьому кожна лікар-
ня була забезпечена всім необ-
хідним для боротьби з корона-
вірусом. Також ми проводили 
інформаційну кампанію з насе-
ленням і разом з правоохорон-
ними органами контролювали 

дотримання санітарних норм 
громадою. Ще одним важли-
вим рішенням було створення 
додаткової лабораторії у місті 
Коростень для збору та аналізу 
тестів на виявлення коронавірусу. 
Це пришвидшить процеси ви-
явлення хвороби та допоможе 
ефективно боротися з її поши-
ренням», – розповів Володимир 
Федоренко.

Голова Семенівської ОТГ На-
талія Семенюк додала, що коли 
приходить неочікувана загроза, 
дуже важлива згуртованість та 
мобільність громади.

«У першу чергу, ми забез-
печили медичних працівників 
засобами захисту та боротьби 
з пандемією. Також заклади 
торгівлі були переобладнані для 
дотримання всіх вимог МОЗ. Ор-
ганізували мобільні групи для до-
ставки продуктів та ліків людям 
похилого віку. Також сформували 
продуктові набори для малоза-
безпечених сімей», – пояснила 
Наталія Семенюк.

За словами Наталії Семенюк, 
завдяки тому, що громада, як 
самостійна адміністративно-те-
риторіальна одиниця могла вирі-

шувати, куди напрявляти кошти, 
були зроблені відповідні кроки 
з попередження поширення коро-
навірусної хвороби. І як результат, 
за весь період з початку пандемії, 
у Семенівській ОТГ лише одна 
людина захворіла на COVID-19.

«Щодо децентралізації в ці-
лому, то це дало можливість 
аналізувати свій бюджет та ви-
значати самостійно пріоритетні 
напрямки для покращення умов 
життя нашої громади. В рамках 
президентської програми “Вели-
ке будівництво” ми закінчуємо 
модернізацію шляхом утеплення 
декількох шкіл. Будуємо важливі 
для сполучення сіл дороги. Про-
водимо важливі комунікації. Роз-
виваємо сферу туризму в нашому 
краї для додаткових надходжень 
до нашого бюджету», – наголосила 
Наталія Семенюк.

У свою чергу, як зазначив ди-
ректор та засновник …”Центр Уте-
плення” Юрій Опанасюк, процес 
термомодернізації та енергоефек-
тивності садочків і шкіл триває 
попри загрозу поширення панде-
мії: “Наші працівники розробили 
протоколи та дотримуються усіх 
вимог МОЗ”.

Юрій Опанасюк зазначив, що 
наразі всі будівельники в області 

працюють. Завдяки децентраліза-
ції в громадах з'явилися гроші, які 
вони вкладають в утеплення шкіл 
та садочків. Така тенденція покра-
щення умов для функціонування 
громади позитивно впливає на 
загальні процеси розвитку сус-
пільства.

Володимир Федоренко наго-
лосив, що саме з децентралізації 
починається розвиток української 
держави.

«Коли децентралізація запра-
цює повним ходом, такі поняття, 
як утеплення шкіл та садочків, 
будуть для нас не досягненнями, 
а звичним процесом в житті гро-
мади. Децентралізація дасть гро-
маді можливість самостійно роз-
поряджатися своїми коштами та 
визначати пріоритетні напрямки їх 
надходжень. Нам потрібно більше 
таких людей на посаді голів ОТГ, 
які готові взяти на себе відповідаль-
ність за визначення напрямку роз-
витку своєї громади», – підсумував 
заступник голови Житомирської 
ОДА Володимир Федоренко.

Нагадаємо, згідно з перспек-
тивним планом формування гро-
мад, на території Житомирської 
області буде створено 66 ОТГ.

За матеріалами  
телеканалу «С-TV»
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На роті, руках та підборідді: як житомиряни 
носять маски під час карантину

Валерія Наумова

Адаптивний карантин 
у Житомирі продовжено  
до 31 серпня.

Місто перебуває на рівні «жовтої 
зони», що передбачає наступні умови:

– перебування у громадських будівлях 
в масках або респіраторах;

– проведення масових заходів: не більше 
1 людини на 5 квадратних метрів; кінотеа-
три із заповненістю на 50%;

– перевезення пасажирів тільки в межах 
сидячих місць.

«У громадському транспорті, в магази-
нах, в місцях великого скупчення людей, 
у всіх адміністративних будівлях люди по-
винні знаходитися в масках. Тому що, на 
превеликий жаль, ми як місто знаходимося 
в “жовтій зоні” і маємо дотримуватися усіх 

правил адаптивного карантину.
На жаль, є постійний приріст хворих. 

Контролювати дотримання маскового ре-
жиму повинні, в першу чергу, поліцейські, 
але люди повинні свідомо ставитися до ви-
користання масок, щоб не наражати ніко-
го на небезпеку», – наголошує заступниця 
міського голови Марія Місюрова.

Незважаючи на те, що Житомир зна-
ходиться у зоні, що не готова до закінчення 
карантину, люди не дотримуються маско-
вого режиму і поводять себе здебільшого 
так, ніби обмежень і зовсім немає.

На лікті, на підборідді, на роті – це 
найпоширеніше розміщення маски 

У громадському транспорті її спускають 
на рот та підборіддя, мовляв, жарко, душно. 
На вулиці маску носять на лікті або на під-
борідді, навіть не беручи до уваги те, що 
на ній накопичується бруд, що ще більше 
наражає на небезпеку.

Розберемося, навіщо ж потрібна маска
Ще з самого початку карантину нео-

дноразово наголошувалося, що маска не є 
100% захистом від коронавірусу, проте її ви-
користання знижує вірогідність захворіти. 
Ніхто з нас не може бути впевненим в тому, 
що не є носієм даного захворювання, саме 
тому використання маски в місцях великого 
скупчення людей є свідомим ставленням 
до себе і до оточуючих. Ви не лише не нара-
жаєте на небезпеку інших людей у випадку 
кашлю чи чхання, чи навіть при розмові, 
але й самі знаходитеся в безпеці, адже маска 
виступає таким собі «бар’єром».

Причини, чому  
в масці незручно

• Маска з синтетичних матеріалів. Кра-
ще за все купувати багаторазові маски з на-
туральної тканини. Їх легко прати, і в них 
не душно;

• Маска замала для вас. Багато хто оби-
рає маску, яка міцно прилягає до обличчя. 
Це правильно, маска повинна закривати 

обличчя від підборіддя до перенісся, але 
між маскою та ротом має бути простір;

• Тримачі на масці фіксують неякісно. 
Краще за все обирати маски, що тримають-
ся за вухами. Таким чином, маска не спаде 
та буде міцно триматися.

Як не варто носити маску
На підборідді. Якщо ви використо-

вуєте маску лише на підборідді, то це не 
захищає вас, а лише бруднить маску, осо-
бливо, якщо на обличчі є піт чи косметика. 
Якщо після підборіддя ви натягуєте маску 
вище, закриваючи ніс, тоді ви заносите бруд 
і віруси до свого організму;

На лікті чи на руці (по-європейськи). 
Це максимально невірне використання, осо-
бливо, якщо ви носите так маску на вулиці. 
Будь-який пил, піднятий вітром, перено-
ситься на маску. Інший момент, якщо ви 
брудними руками зніматимете маску, щоб 
одягнути її на обличчя, ви так само нара-
жаєте себе на небезпеку;

На роті. Використовувати маску лише 
на роті – це те саме, що їсти суп виделкою. 
Дихати, звісно, зручніше, проте, якщо по-
руч із вами хтось кашлятиме, то захистить 
вас хіба що міцний імунітет.

Звісно, кожен з нас цінує комфорт. Ніхто 
не хоче «паритися», їдучи в маршрутці чи 
купуючи продукти в магазині, проте ці 
декілька хвилин в масці можуть захистити 
вас від небезпеки, яка знаходиться ближче, 
ніж здається.

Журналісти редакції «20 хвилин» дізна-
лися у відділі комунікації поліції Житомир-
ської області, чи контролюють поліцейські 
дотримання маскового режиму.

«На даний час продовжується рейдова 
робота поліції на території Житомирщи-
ни. Правоохоронці наглядають, чи дотри-
муються громадяни карантинних обме-
жень. Зокрема, це стосується контролю 
за перебуванням пасажирів транспорту 
та водіїв. Також контролюється робота 
закладів харчування та інших закладів, 
які відвідують громадяни. Заходи продо-
вжуються, і працюють рейдові групи», – 
пояснила заступниця начальника відділу 

комунікації ГУНП Житомирської області  
Ольга Номерчук.

Що говорять житомиряни  
про масковий режим

«Зараз жарко в цих масках. Це ж теж 
небезпечно, можна їхати в маршрутці і в го-
лові запаморочиться чи просто зле стане, 
бо немає кисню. Люди маски в транспорті 
знімають не через те, що вони захворіти 
хочуть, а тому що дихати немає чим», – по-
яснює Світлана, 27 років.

«А ви самі носите маску? Ну то носіть, 
яка вам різниця, як інші носять? Це особис-
та справа кожного. Може, я не боюся тих 
вірусів?», – ділиться перехожий.

«Там, де багато людей, ношу, звісно. На 
вулиці я маску не одягаю, але в магазин – 
обов’язково. В машині я маску не одягаю», – 
розповідає Віталіна, 38 роки.

«Звісно, ми дотримуємося правил каран-
тину. Ну, як треба, то чого дурня валяти? 
Краще декілька місяців з масками побути, 
ніж цей карантин будуть продовжувати 
роками», – наголошує Марина, 33 роки.

«Я використовую за потреби. Якщо поруч є 
люди, наприклад, в маршрутці хтось поруч сів, 
тоді одягаю, а якщо ні – то який сенс? Немає ж 
прямої небезпеки», – пояснює Іван, 19 років.

Велодоріжка по-житомирськи,  
яка «влітає» в автобус на зупинці

Руслан Мороз

Після капітального 
ремонту дорожнього 
покриття на вулиці 
Великій Бердичів-
ській знову нанесли 
незрозумілу розмітку.

Житомирська влада вирішила 
остаточно порвати зі здоровим 
глуздом та після капітального 
ремонту дороги на вулиці Великій 

Бердичівській від майдану Собор-
ного до вулиці Жуйка знову на-
несла дорожню розмітку зі всіма 
порушеннями діючих в Україні 
стандартів.

Велодоріжка, яка за правила-
ми не повинна щось перетинати, 
раптово зникає перед зупинками 
громадського транспорту, а по-
тім так само раптово з’являється. 
Напевно, велосипедист, на дум-
ку міської влади, повинен або 
розчинятися в повітрі, якщо на 
зупинці знаходиться транспорт, 
або на швидкості влітати в нього, 
травмуючи себе та створюючи не-
безпеку для пасажирів.

За повідомленням служб, які 
відповідають за безпеку руху, 
з ними цю розмітку не погоджу-
вали. Ще в квітні 2020 року було 
звернення до поліції та безпосе-
редньо викликалися її представ-
ники на місце події, були скла-
дені протоколи та в подальшому 
визнано порушення державних 
стандартів.

Також цікаво, що з року в рік 
міський бюджет все більше ви-
трачає на нанесення дорожньої 
розмітки. Якщо у 2017 році витра-
тили понад 1 млн грн, у 2018 році – 
1,6 млн грн, то на 2019 рік було 
заплановано понад 4,2 млн грн.
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Ціни на ринках Житомира – є майже все,  
але покупців не дуже багато

Руслан Мороз

Середина серпня – 
час, коли всі господи-
ні активно заготовля-
ють на зиму запаси.

Кожного року в цю пору за-
звичай ціни трохи нижчі, але 
цьогоріч через карантин ми чи 
не кожного тижня констатуємо 
як факт, що ціни або залишають-
ся на тому ж рівні, або взагалі 
товари зникають з прилавків.

Проводити дослідження цін 
на ринках – дуже невдячна робо-
та. Постійно всі лякаються, що 
саме ти записуєш на папірці та 
чого час від часу робиш якісь 
фото. Пояснити не можна, та й 
не треба. Люди зараз дуже зне-
рвовані. Хто знає, на яку реакцію 
можна очікувати. А ще через 
те, що велика частина товарів 
практично недоступна пересіч-
ному громадянину, а продавці 
пильно слідкують за кожним, 
хто наблизився на певну відстань 
до прилавку, зробити фото стає 
небезпечним як мінімум для 
здоров’я. Продавці – також люди, 
і здебільшого дуже нервові. Адже 
їх, тобто продавців, на ринку 
набагато більше, ніж покупців. 
Не в кожного пересічного жито-
мирянина вистачить зарплати 
закупитися зараз на ринку.

Більшість продавців давно 
окупувала вулиці Московську та 
Хлібну, де не потрібно сплачува-
ти ринковий збір, який, до речі, 
не дуже великий, але все ж сут-
тєво б’є по кишені бабці з села, 
яка приїхала до Житомира про-
дати небагатий врожай зі свого 
городу.

До того  ж,  на  жод ному 
вході-виході вже не побачити, 
як раніше, якогось чолов’ягу 
або жіночку з пірометром, які 
обов’язково виміряють темпе-
ратуру кожному відвідувачу та 
нагадають про обов’язкові маски 
на обличчі. В спекотну погоду 
про це всі забули. Але якщо 
в самому Житомирі переважно 
в одному місці збираються люди, 
які регулярно перетинаються по 
роботі або з іншого приводу, то 
на ринку зустрічаються люди, які 
можуть більше один одного і не 
побачити в житті, але інфекцію 
встигнути передати.

Рятує в цьому сенсі нас від 
житомирської локальної епідемії 
якраз кризова ситуація з гроши-
ма. Тобто відсутність достатньої 
кількості грошей в населення 
після карантину. Так, цими 
вихідними на ринку була ре-
кордно мінімальна кількість 

покупців і продавців. На фото 
можна побачити, що в м’ясному 
павільйоні навіть є вільні міс-
ця. На відкритих торговельних 
майданчиках також продавці 
переважають. Покупці в зна-
чній меншості. До речі, фото 
були зроблені біля 12-ї години 
дня, коли самий розпал торгівлі.

Але такий стан речей не дуже 
впливає на ціноутворення. Хоч 
деякі товари і подешевшали, 
все ж треба визнати, що харчу-
вання – це основна стаття витрат 
будь-якої середньостатистичної 
сім’ї в Житомирі.

Трохи впала ціна на кар-
топлю. Вона коштує від 9 до 
15 гривень проти 20–30 гривень 
тиждень тому. Якість картоплі 
також різна. Але й за 10 гривень 
за кілограм нормально вигля-
дає. Помідори є різної якості 
і коштують від 10 гривень до 45 
за кілограм залежно від сорту. 
Найдешевші помідори – сливки – 
коштують від 14 гривень. Трохи 
дорожче сорт Ляна – 25–35 гри-
вень, а зовсім маленькі можна 
купити за 10–12 гривень.

Огірки корнішони також 
мають різну вартість, але пере-
важно біля 35 гривень за кіло-
грам. Але якщо вам заманеться 
придбати відро якісних кор-
нішонів для консервації, то за 
приблизно 5-літрове відеречко 
ви віддасте від 150 до 180 гривень, 
що, погодьтеся, дорого.

Причому, якщо ви той самий 
товар будете вибирати на вулиці 
Хлібній, то він вам обійдеться 
десь на 20–30 відсотків дешевше, 
ніж всередині ринку. Це також 
треба враховувати.

Дині поки що також кошту-
ють по 15 гривень за кілограм, 
кавуни переважно по 8. Але 
якість ні тих, ні інших поки що 
сумнівна. Дуже багато скарг на 
великий вміст нітратів в про-
дукції.

Зелень можна придбати по 
10 гривень за 100 грам, що майже 
на рівні зимових цін, коли вона 
коштувала приблизно по 12 гри-
вень за 100 грам. Капуста білока-
чанна – по 5 гривень, перець – від 
20 гривень, баклажани – по 10–20 
гривень залежно від якості.

Ціни на яйця курячі за сор-
тами: С0–18.50 гривень за деся-
ток; С1–17.50 за десяток; відбірні 
яйця – по 25 гривень в пачці.

Мед польовий в півлітровій 
баночці вартує десь 55 гривень. 
Літрову баночку можна поба-
чити за 120–130 гривень. Треба 
зауважити, що меду не дуже 
багато. Пасічники розповіда-
ють, що протягом кількох років 
бджіл переотруїли майже по всій 
Житомирській області. Фермери 
використовують авіацію для об-

робки полів від шкідників і тра-
диційно «забувають» попередити 
бджолярів, щоб ті не випускали 
бджіл з вуликів в ці дні. Тому мор 
бджіл дуже великий, і кількість 
вуликів значно скоротилася. Тому 
на ринку треба бути уважними 
та дивитися ще на якість меду. 
Почали зустрічатися непоодинокі 
випадки, коли мед продають з цу-
кровою патокою. Розрізнити, де 
саме якісний мед, а де «коктейль» 
з цукром, не завжди можна без 
спеціального дослідження. Але 
в досвідчених шанувальників 
справжнього меду є власні та-
ємниці, які краще за будь-яку 
лабораторію визначать, якісний 
мед чи ні.

Зменшилася пропозиція 
щодо цукру. Вартість трима-
ється на рівні 13–14 гривень за 
кілограм, але зараз все ж сезон 

заготівель, тому частіше пропо-
нують за ту ж ціну цукор в міш-
ках по 5–10 кілограмів.

З’явилися сливи по 15–25 гри-
вень за кілограм. Персики також 
тримаються по 40–65 гривень. 
В таку ж ціну абрикоси. Відро 
абрикос в п’ять літрів намагали-
ся продати за 70 гривень, але не 
дуже вдало. Полуниця також 
трималася до останнього, і зараз 
на ринку вона коштує по 100 гри-
вень за кіло. Але її дуже мало. Се-
зон давно закінчився. Продовжує 
бити рекорди лохина при ціні 
в 150 гривень за кілограм. Якщо 
згадати, що навесні вона кошту-
вала по 300 гривень за кілограм, 
то це ще «просто дарма». Але 
бажаючих щось небагато. Вже 
ми зазначали, що ягоди цього 
року доступні не всім верствам 
населення, всі вони дуже дорогі.

Навіть почали продавати яго-
ди в одноразових пластикових 

півлітрових стаканчиках. Ціни 
також «кусаються». Маленький 
стаканчик чорниці коштує 20 
гривень, півлітровий – 40–50 
гривень.

Кукурудза подешевшала, але 
й ціна дуже різна. В більшості 
вона залежить від розмірів ка-
чана. Можна придбати від 3 до 
8 гривень на ринку та від 13 до 
16 гривень в супермаркетах. При-
чому в супермаркетах якість ку-
курудзи дуже низька і сумнівна.

Як й було раніше, в супермар-
кетах можна придбати будь-які 
овочі та фрукти, але більшості 
населення вони за такими ціна-
ми недоступні.

Що стосується м ’яса та 
м’ясних продуктів на ринку, 
то в м’ясному павільйоні навіть 
були вільні місця. М'ясо ялови-
чини (шинка) коштує біля 140 
гривень, свинина (ошийок) в ту ж 
саму ціну. Телятина трохи до-

рожче. Цікаво, але в приватних 
м’ясних павільйонах на перифе-
рії ціни на м'ясо навіть дешевші, 
ніж на ринку. За два свинячих 
копита просили 20 гривень, за 
одне рильце – 8 гривень. Тобто 
ціна середня по місту. За зви-
чайну рульку з нас просили 40 
гривень за кілограм. Якщо одна 
рулька важить біля 1,8–2 кг, то 
ціна в 70 грн – досить пристой-
на. Навіть намагалися віддати 
її за 60 гривень. На жаль, ми не 
змогли знайти кролів або нутрії, 
щоб порівняти ціни.

Також середні ціни на рибу. 
Хек коштує 78 –79 гривень, 
скумбрія морожена – 82 гривні, 
минтай – 76, оселедець – 52, осе-
ледець норвезький – 72 гривні за 
кілограм. Філе лосося обійдеть-
ся в 300 гривень, мідії – в 140 
гривень, горбуша – 160 гривень. 
Тільки трохи розуміючись на 
морській живності, в нас вини-
кли певні сумніви, що це саме 
горбуша. На нашу думку, ця 
риба виглядає трохи по-іншому. 
Такої ж думки ми притримує-
мось щодо товарних назв інших 
риб. Просто сорти риб на при-
лавках ринків мають торгову, а не 
наукову назву.

Радимо не піддаватися на 
неякісну рекламу продавців. 
До того ж, в зв’язку з пандемі-
єю, що ще триває, гроші треба 
економити. Тому все частіше 
на ринках і в магазинах можна 
побачити покупців зі заздале-
гідь підготовленими списками 
необхідного. При такому під-
ході до покупок значно легше 
не піддатися на спокусу купити 
щось непотрібне або дороге та 
не забути придбати при цьому 
дуже необхідне.

Приємних вам покупок з най-
меншим навантаженням для ва-
шого гаманця!
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СПРАВА ЧИ РОЗПРАВА: за що поквиталися з 
колишнім міським головою Георгієм Буравковим?

Микола Корзун

Серпень 2020-го 
року став найспекот-
нішим місяцем ни-
нішнього літа. Проте 
схоже, що справжня 
«спека» у суспіль-
ному житті України 
тільки зараз розпо-
чинається.

І градус суспільної напруги 
очікувано зростає, оскільки ви-
борча боротьба дедалі більше 
загострюється. Більшає чисель-
ність ймовірних і потенційних 
учасників виборчих змагань, що 
фінішують 25 жовтня поточного 
року. І серед них добре помітна 
постать Житомирського міського 
голови у 2002–2006 роках Георгія 
Буравкова. Два місяці тому мину-
ло рівно 14 років із того моменту, 
як Г. А. Буравкова усунули від 
посади мера Житомира, яку він 
повторно виграв весною 2006-го 
року. Для цього знадобилася ціла 
низка судових справ, які супрово-
джувалися доволі бурхливими 
і драматичними подіями. Історія 
із переслідування Георгія Бурав-
кова тривала доволі довго. За цей 
час вона обросла багатьма подро-
бицями, але й досі чимало жито-
мирян не розуміють і не знають 
усіх деталей, як влада, викорис-
товуючи сваволю, залякування та 
ганебні провокації, намагалася не 
просто розправитись із колишнім 
міським головою, але й забрала 
у нього бізнес, майно, статки і по-
збавила спокою на багато років 
життя всю його сім’ю.

– Наприкінці березня 2006-го 
року, одразу після завершення 
виборів Житомирського міського 
голови, ми зрозуміли, що сталися 
масштабні фальсифікації, – згадує 
Георгій Буравков –. І насправді те-
риторіальна комісія відмовлялась 
визнавати підсумки тих виборів, 
які супроводжувалися грубими 
порушеннями вже на етапі до-
ставки бюлетенів до приміщення 
ТВК. Коли розпочали перевір-
ку, коли розпакували мішки із 
бюлетенями, то виявили у них 
газетний папір. Довелося звер-
татися до суду, де доволі швидко 
і однозначно призначили дату 
повторних виборів. Тоді Житомир 
буквально «прогримів» на всю 
Україну тим, що у ньому 2 липня 
2006-го року мали були проведені 
повторні вибори міського голови. 
Одразу ціла група «помаранче-
вих» чиновників, які дуже добре 
знали, що повторні вибори по-
збавлять їхнього кандидата Віру 

Шелудченко будь-якого шансу 
на успіх, вирішують мене про-
сто витиснути із міста. Щоб мене 
скомпрометувати, була проведена 
перевірка КРУ. У діях міської 
влади каденції 2002–2006 років 
контролери прагнули знайти 
порушення і таким чином під-
вести мене як міського голову 
під кримінальну справу. Але 
порушень не знайшли. І тоді 
влада, яка з усіх сил намага-
лася закріпитися у Житоми-
рі, вдалася до фабрикування 
начебто грандіозної кримі-
нальної справи. Залучено було 
Генеральну прокуратуру України. 
Мене одразу звинуватили у на-
чебто розкраданні бюджетних 
коштів ще у 90-ті роки, коли 
я був директором фабрики «Ін-
терстиль». Але у 2006-му році 
інформація, яку одразу викидали 
в інформаційний простір, пода-
валася так, наче мене підозрюють 
у розкраданні коштів міського 
бюджету. Насправді порушення, 
які мені інкримінувалися у ході 
розпочатого слідства, стосувалися 
так званого зловживання служ-
бовим становищем директора 
і власника фабрики. Найсуворіша 
санкція згідно статті 364-ї, п. 1, 
яку мені «приписували», перед-
бачала адміністративний штраф.

– До речі, – продовжує Геор-
гій Буравков, – проти мене ще 
у 2002-му році порушували кри-
мінальну справу, тим самим спо-
нукаючи мене до вступу в ряди 
СДПУ(О), яка тоді набирала сили 
і ваги. Мені вдалося витримати 
натиск, і звинувачення були 
швидко спростовані. Ще за рік, 
у 2004-му, коли я відмовився всту-
пати у Партію регіонів, якраз на-
передодні старту президентської 
кампанії, кримінальну справу 
знову порушили. І знову закри-
ли! У 2006-му році, напередодні 
виборів до місцевих рад, я знову 
відмовився вступати до лав то-
дішньої партії влади, до «Нашої 
України». Тоді «помаранчеві» ви-

рішили позбавити мене посади 
мера. У законний спосіб, під час 
виборів, у них не вийшло. Ось так 
вже втретє проти мене порушили 
кримінальну справу, яка розсипа-
лася одразу ж у ході слідчих дій. 
Але на той час, коли на першому 
місці фігурували суди по фальси-
фікації виборів у березні-квітні 
2006-го року, кримінальна справа 
проти Буравкова мала відволікати 
суспільну увагу від незаконного 
приходу до влади Віри Шелудчен-
ко. Нагадаю, що рішення про її 
проголошення приймалося вночі 
після зламу сейфу із виборчою 
документацією, а тому суд міг 
легко встановити усі обставини 
фальсифікації виборів на етапі 
встановлення та проголошення 
їх результатів. Але суди не ви-
тримали вчиненого на них тиску. 
З цього приводу можу сказати, 
що нещодавно, коли колишній 
нардеп Давид Жванія розпочав 
розповідати про «подвиги» деяких 
лідерів «помаранчевої» революції, 
а потім – ще й подій 2014-го року, 
я звернувся до нього із запитан-
ням стосовно того, чи насправді 
він разом із тодішнім міністром 
МВС Ю. Луценком, міністром юс-
тиції Р. Зваричем приїздив восени 
2006-го року до Житомира, аби 
вплинути на рішення суду щодо 
фальсифікації виборів міського 
голови. Ні заперечення, ні під-
твердження від Жванії я досі не 
дочекався. Але додам, що Юрій 
Луценко, ставши Генеральним 
прокурором України вже після 
Євромайдану, знову грубо тис-
нув, аби справа проти Буравкова 
так і залишалася нерозкритою 
і у підвішеному стані.

Таким чином, восени 2006-го 
Апеляційний суд Житомирської 
області після прибуття до Жито-
мира потужної делегації із міні-
страми та нардепами все ж таки 
приймає рішення, що дозволило 
В. Т. Шелудченко зайти у кабінет 
міського голови. Проте це аж ніяк 
не означало, що таке рішення є 

остаточним. Віра Шелудченко і її 
покровителі розуміли, що Георгій 
Буравков зможе продовжувати 
судову боротьбу вже на столич-
ному рівні.

– Наприкінці 2006-го року 
мене несподівано оголошують 
у міжнародний розшук, – про-
довжує свою розповідь Георгій 
Буравков. – Це означало, що мене 
витискають із Житомира. Про 
розшук не йшлося, але ситуа-
ція виглядала дуже серйозно. 
Я цілих три роки змушений був 
жити у Києві. Разом зі своїми ді-
тьми, які тоді навчались у вузах, 
жив на вулиці Вишгородській, 
30, у квартирі № 16. Абсолютно 
офіційно цю квартиру я особисто 
орендував у громадянина Юрія 
Швецова. На вихідні я приїздив 
до Житомира, аби побачитись із 
рідними, з батьками. Житомир-
ські журналісти, які бачили тоді 
мене на вулицях міста, писали 
про те, що Буравков ходить ву-
лицями Житомира, і всі досить 
швидко зрозуміли, чого варта 
була інформація про те, що «Бу-
равкова розшукують». Але тодіш-
ня влада дуже уважно стежила за 
кожним моїм кроком. До того ж, 
губернатор Житомирщини Ірина 
Синявська, яка дуже добре знала 
усі обставини фальсифікації ви-
борів мера Житомира у 2006-му 
році, невдовзі стала головою Жи-
томирської обласної ради. Що-
правда, не від «Нашої України», 
а від Партії регіонів, яка весною 
2006-го року зуміла взяти реванш 
на виборах до Верховної Ради. Ре-
ально головою обласної ради мав 
стати один із членів моєї команди 
у Житомирській міській раді Ігор 
Орлов, якого у 2006-му році об-
рали до Житомирської облради. 
Але «перефарбована» Синявська 
перехитрила своїх колишніх 
«помаранчевих» колег і разом 
зі своїм чоловіком, який свого 
часу обіймав посаду головного 
міліціонера Житомирщини, три-
мали мою справу на особливому 
контролі. Лише у 2011-му році 
Верховний Адміністративний 
Суд України повернувся до роз-
гляду справи про фальсифікації 
виборів 2006-го року у Житомирі. 
Але час минув. Віра Шелудченко 
програла на виборах осені 2010-го 
року, і на посаду мера Житомира 
було посаджено нову людину – 
члена Партії регіонів Володимира 
Дебоя.

Звісно ж, Г. А. Буравков, яко-
го начебто оголосили у міжна-
родний розшук і який цілком 
офіційно жив у столиці, чекав 
на зміни в Україні. Після того, 
як в 2010 році Президентом став 
Віктор Янукович, ставлення до 
колишнього мера Житомира змі-
нилося, а новопризначений гу-
бернатор Житомирщини Сергій 
Рижук навіть запропонував Геор-

гію Буравкову восени того ж року 
йти на вибори мера Житомира. 
Якраз напередодні цієї пропо-
зиції прокурор Житомирської 
області Микола Франтовський 
на пресконференції прилюдно 
і чітко пояснив, що «справа Бу-
равкова судової перспективи не 
має». Отже, ставало все більш 
очевидним, що сфальсифікована 
проти Буравкова справа нарешті 
«лопає».

– Але для того, щоби абсурд-
ну справу про мої «зловживан-
ня» проти власної ж фабрики 
закрити раз і назавжди, робити 
це треба було не через прокура-
туру (де її можуть у будь-який 
момент відновити), а через суд, – 
говорить Георгій Буравков. – Ось 
так справа потрапляє до суду. 
Я, звісно ж, написав заяву, 
і на її основі була поруше-
на справа про шахрайство, 
оскільки було очевидним, що 
фабрику, яка оцінювалася ще 
на той момент у 20 мільйо-
нів американських доларів, 
у мене було вкрадено. Було 
зрозуміло, хто це зробив. Тому 
суд відправляє справу щодо мого 
звинувачення на додаткове роз-
слідування, а потім – об’єднує 
зі справою про шахрайство, де 
я виступаю як потерпілий. Те-
пер вже проводяться обшуки 
у тих, кого запідозрили у шах-
райстві. І знаходять багато чого! 
Наприклад, оригінали векселів 
на мільйони доларів, оригінали 
низки договорів, які засвідчували 
мою невинність. Всі матеріали 
обшуків належним чином до-
кументують, і нарешті виринає 
Постанова про порушення 
кримінальної справи проти 
групи осіб, звинувачених 
у шахрайстві. Як потерпілий, 
я отримую свій примірник 
такої постанови. Прокуратура 
робить запит на слідчу частину 
УМВС у Житомирській області 
щодо передачі їй відповідних 
матеріалів. І тут трапляється не-
ймовірне: заступник начальника 
слідчої частини УМВС України 
в Житомирській області Андрій 
Балонь особисто від мене ви-
магає 100 тисяч доларів США. 
При цьому він же й зазначив, що 
у випадку моєї незгоди у проку-
ратурі ця сума зросте до одного 
мільйона доларів. Звісно ж, я від-
мовляюсь платити, посилаючись 
на те, що таких грошей у мене 
не було. Але скоро з’ясовується, 
що у ході передачі документів 
зникає вищезгадана Постанова 
про порушення кримінальної 
справи. Але ж у мене на руках 
примірник такої Постанови 
залишається. Водночас відбу-
ваються дії з метою залякати 
мене і відмовитися від продо-
вження розгляду справи у суді. 
Відбувається підпал мого бу-
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динку. У прокуратурі загад-
ково зникають два ящики із 
документами. Слідчий суддя 
зі зрозумілих причин призна-
чає ухвалу щодо проведення дій 
з метою знайти у прокуратурі 
зниклі ДВА ЯЩИКИ із докумен-
тами. Ситуація вкотре доходить 
до крайнощів і у відповідь на 
мої устремління повернути собі 
добре і чесне ім’я і вкрадений 
у мене бізнес 5 серпня 2013-го 
року мене заарештовують. Два 
дні мене тримають у слідчому 
ізоляторі, але зрештою зму-

шені відпустити. Ще за місяць 
Корольовський суд визнав моє 
затримання незаконним і нео-
бгрунтованим.

– Загалом моя історія із су-
дами претендує на справжній 
детектив, – каже Георгій Бурав-
ков. – Її учасники раз-по-раз нага-
дували про свої кримінальні «по-
двиги» і пізніше. Зокрема зовсім 
нещодавно у Кропивницькому 
слідчі НАБУ у ході операції СБУ 
затримали на хабарі розміром 
в 1,8 млн грн губернатора Кіро-
воградської області. Того самого 

заступника начальника слід-
ства у Житомирі Андрія Ба-
лоня, який у 2013-му вимагав 
у мене 100 тисяч доларів. Не-
гідник за свою старанну службу 
пішов на підвищення у Полтаву, 
потім був заступником губерна-
тора у Херсоні і губернатором 
у Кропивницькому. Більшість 
прокурорів,  як і  займалися 
моєю справою, люстровані, 
а дехто – у бігах.

– На завершення нашої історії 
можемо сказати, що справа Бу-
равкова й досі в судах. За останні 

п`ять років у справі змінено суд-
дю (завершились повноваження), 
а з боку прокуратури змінилося 
аж шість груп. Звісно ж, кожна 
із них вимагала часу на вивчення 
матеріалів, і таким чином про-
майнуло аж п`ять років.

– Сьогодні, – каже Георгій 
Буравков, – у розпорядженні 
суддів є експертизи Інституту 
держави і права ім. Корецького, 
є роз’яснення Верховного Суду 
України із посиланням на євро-
пейську практику. Сьогодні є ряд 
дивовижних обставин, коли про-

вадження по моїй справі не вне-
сене до ЄРДР, слідство проведене 
не тим органом і з порушенням 
термінів. Але змінилася влада, 
і новий прокурор знайшов де-
кілька папок із тих ящиків, 
які колись загадково зникли. 
Значить, ще є й інші зниклі до-
кументи. А значить, є надія та 
сподівання, що усі махінатори 
і фабриканти по справі шах-
райства щодо майна Георгія 
Буравкова все ж таки будуть 
встановлені і отримають своє. 
Як і належить – згідно закону!

Клуб «Експерти Житомирщини» розпочав 
формувати групи за напрямками для обговорення 
та вирішення важливих питань міста

Валерія Наумова

Клуб «Експерти 
Житомирщини» 
зібрався вдруге, щоб 
обговорити стратегію 
роботи в подальшому.

Захід відбувся у четвер, 6 серп-
ня, біля бібліотеки імені Ольжича. 
Одне з основних питань – роз-
поділ обов’язків серед членів клу-
бу, адже робота клубу передбачає 
чимало напрямків, і є необхідність 
створення груп, в які входитимуть 
окремі особи для вирішення тих 
чи інших питань нашого міста.

Перша створена група – це 
експерти, які працюватимуть 
над інформаційною складовою 
клубу. Це стосується: просування 
в соціальних мережах, просування 
сайту, створення публікацій про 
діяльність клубу та коментарі екс-

пертів щодо питань, які обговорю-
ються на засіданнях.

Очолила дану групу Надія 
Миколаєнко – кандидат педа-
гогічних наук, викладачка ЖДУ 
ім. Івана Франка, експертка у сфері 
журналістики та PR, засновниця 
спільноти «Еко-логічно», футболь-
на вболівальниця\фанатка клубу 
київське «Динамо» з 30-річним 
стажем. Також туди увійдуть:

Вадим Слюсар – доктор фі-
лософських наук, ісламознавець, 
викладач Житомирського універ-
ситету ім. Івана Франка;

Віктор Радчук – відомий жур-
наліст, політолог, медіа-експерт;

Тарас Боросовський – журна-
ліст, регіональний представник 
Інституту масової інформації, 
член Ради експертів ІМІ, розслі-
дує та публікує низку резонанс-
них тем щодо корупції в органах 
державної влади та місцевого 
самоврядування.

У групу також увійдуть й ті 
експерти, які працюють в інших 

напрямках, але мають бажання 
працювати над створенням інфор-
маційної та піаркампаній клубу.

«Оскільки зараз соціальні 
мережі мають потужну силу, 
ми маємо створити у Телегра-
мі, Вайбері групи, де ми будемо 
обговорювати різні теми для 
оприлюднення. Ми маємо також 
реагувати на те, що ми обговорю-
ємо. Недостатньо просто робити 
репост, ми маємо давати реак-
цію, для того, щоб люди розу-
міли, що ми в клубі дійсно пра-
цюємо, і щоб вони могли бачити 
різні думки експертів з приводу 
тих чи інших питань», – пояснює 
Надія Миколаєнко.

Крім того, вже зовсім скоро 
запрацює сайт клубу «Експерти 
Житомирщини», де можна буде 
ознайомитися з резюме кожно-
го експерта.

Володимир Піньковський, 
який виступає одним з організато-
рів і модераторів клубу експертів, 
наголосив на важливості створен-
ня груп, що мають економічне та 
політичне спрямування:

«Політика й економіка визна-
чають майбутнє сьогодення», – за-
значив експерт.

Колеги одноголосно підтри-
мали необхідність створення 
груп такого напрямку, адже 
потрібно вивчати закони та рі-
шення, що наразі приймає влада 
країни та міста.

Попередньо було вказано, що 
до групи цього напрямку ввійдуть:

Роман Гуртовенко – депутат 
Житомирської міської ради, відо-
мий адвокат, один з поодиноких 
депутатів, який публічно апелює 
до рішень та дій міської ради та її 
виконавчого комітету;

Сергій Зайцев – експерт в пи-
таннях розвитку малого бізнесу;

Олег Білецький – експерт 
з питань роботи органів місце-
вого самоврядування. Практик 
з багаторічним досвідом, в ми-
нулому – депутат Житомирської 
обласної ради;

Ігор Ржешніовецький – експерт 
з питань сучасної освіти, оглядач.

Це лише попередні кандида-
тури, у клубі експертів наголо-
шують, що кожен зможе обрати 
той напрям роботи, який його 
найбільше цікавить.

Основний напрям роботи 
експертів на даному етапі – 
вивчення, аналіз та обговорення 
виборчого процесу в Житомирі. 
Визначення інструментів, якими 
реалізують піаркампанії перед 
виборами, вивчення кандидатів 
та їх виборчих програм.

 Один із засновників клубу «Експерти Житомирщини» -  
     політичний експерт Володимир Піньковський

 Під час 2-го засідання клубу
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Двоє людей  
на Житомирщині 
було вбито через 
ревнощі в один день

Уранці 9 серпня 
працівники Хоро-
шівського відділення 
поліції отримали 
повідомлення про 
смерть жінки від рук 
чоловіка.

А увечері цього дня в Овручі 
поліцейські затримали місцеву 
жительку за підозрою у завданні 
смертельного поранення своєму 
співмешканцю, – повідомляють 
у відділі комунікації поліції Жи-
томирської області.

Близько 9:40 до Хорошівського 
відділення поліції надійшло по-
відомлення про смерть житель-
ки с. Закомирні. На місці події 
працівники слідчо-оперативної 
групи з’ясували, що минулого ве-
чора між місцевим подружжям 

виник конфлікт на ґрунті ревно-
щів. У результаті 46-річний чоловік 
завдав ударів 47-річній дружині, 
після чого пішов спати. Вранці він 
виявив жінку мертвою, про що й 
повідомив односельцям.

Інший випадок, що також став-
ся на фоні ревнощів. Близько 22:40 
до Овруцького відділення поліції 
надійшло повідомлення від ме-
диків про завдання смертельного 
поранення жителю райцентру.

Попередньо, в одній з квар-
тир під час розпиття спиртного 
відбувся конфлікт між 45-річ-
ною жінкою та ї ї 56-річним 
співмешканцем. За зібраними 
свідченнями, причиною сварки 
стали ревнощі. У ході з’ясування 
стосунків господиня завдала удар 
ножем чоловікові в область серця. 
У результаті від завданої травми 
той помер на місці. Поліцейські 
затримали жінку, вона визнала 
свою провину.

У Коростенському районі 
унаслідок ДТП загинуло 
четверо людей

Дорожньо-транспортна при-
года сталася увечері 8 серпня 
у Коростенському районі на 
Житомирщині.

За попередніми даними, у результаті зіткнення 
маршрутного мікроавтобуса з вантажівкою за-
гинуло четверо людей, ще один учасник отримав 
травми, – повідомляють у відділі комунікації по-
ліції Житомирської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близь-
ко 17-ї години на 143 км автошляху Київ-Ковель, 
на виїзді із с. Грозиного. Попередньо, відбулося 
лобове зіткнення маршрутного мікроавтобуса 
«Фольксваген Крафтер», що рухався з Києва до 
смт Лугини, з фурою «МАН» з напівпричепом, 
що виїхала на зустрічну смугу руху.

На місці пригоди працювали слідчо-опера-
тивні групи ГУНП і Коростенського ВП, слідчі 
відділу розслідування ДТП Слідчого управління 
ГУНП, рятувальники та патрульні.

Встановлено, що у результаті зіткнення загину-
ли 4 людини: 47-річний водій маршрутки, житель 
Лугинщини, та троє його пасажирів, лугинчанин 
29-ти років, 44-річна овручанка та 19-річна дівчина.

Водій вантажівки, 64-річний житель Запоріж-
жя, отримав травми, з якими був госпіталізований 
до лікарні.

У Житомирі зник 17-ріний 
юнак Андрій Востріхов

Юнак пішов з дому 
уночі 11 серпня та до 
теперішнього часу не 
повернувся.

Поліцейські розшукують Андрія 
та просять повідомити будь-яку ін-
формацію щодо місця його перебу-
вання. Про зникнення хлопця повідо-
мляють на сайті поліції Житомирської 
області.

До Житомирського відділу полі-
ції звернулась його мати. За словами 
жінки, її син забрав із собою особисті 
документи і близько першої години 
ночі пішов з дому. Його мобільний 
телефон вимкнений і місце перебу-
вання юнака невідоме.

Прикмети Андрія: на вигляд 17 
років, зріст 176 см, середньої тілобудо-
ви, волосся русяве по плечі, обличчя 
овальне, очі сірі, при собі мав окуляри.

Був одягнений у жовті шорти, 
теніску блакитного кольору з білою 
смужкою, білі кросівки «Colambia» 
з червоним ободком.

Якщо ви володієте будь-якою ін-
формацією щодо місця знаходжен-
ня Андрія Востріхова, повідомте на 
спецлінію «102» або зверніться до 
найближчого відділення поліції.

На Житомирщині 
19-річний 
молодик побив 
та пограбував 
перехожого

9 серпня до поліції 
звернувся 24-річний 
житель Бердичева.

Чоловік розповів, що невідо-
мий молодик побив його та віді-
брав мобільний телефон. Того ж 
дня правоохоронці затримали 
підозрюваного. Про це повідомля-
ють у відділі комунікації поліції 
Житомирської області.

Зі слів потерпілого, він знахо-
дився біля одного з продуктових 
магазинів, коли до нього підійшов 
невідомий парубок, вдарив його 
в обличчя та відібрав ґаджет.

Тоді потерпілий і звернувся 
до поліції. Працівники сектору 
реагування патрульної поліції 
Бердичівського відділу, які при-
були на виклик, поспілкувалися 
із заявником і дізнались прикмети 
грабіжника.

Під час відпрацювання ву-
лиць, найближчих до місця події, 
поліцейські помітили парубка, 

схожого за описом. Щойно той 
помітив службову машину пра-
воохоронців, невдало спробував 
втекти. Заявник упізнав у за-
триманому свого кривдника. 
19-річний крадій жбурнув віді-
браний телефон у смітник, коли 
намагався зникнути з поля зору 
поліцейських.



9 Середа, 12 серпня 2020WWW.ZT.20MINUT.UA Екостиль

«Коли я дарую свої вироби людям, мені подобається, 
що вони посміхаються»: як у Житомирі  
працює благодійна майстерня з в’язання

Валерія Наумова

6 серпня день на-
родження святкує 
благодійний фонд 
«Фундація Волонтери 
Без Кордонів».

Засновниця фонду Олена Гон-
чаренко займається волонтерською 
діяльністю протягом 7-ми років, 
фундація волонтерів існує 4 роки. 
Настільки щирої, позитивної та 
світлої атмосфери журналісти 
редакції «20 хвилин» не бачили 
давно. Невеличка кімната, в якій 
своїми силами зробили ремонт, 
облаштували комфортні умови, 
служить приміщенням, де про-
водять різноманітні майстер-класи, 
заняття з дітками та їх сім’ями.

«Майстерня направлена на 
осіб з вразливими вадами, у нас 
займаються різні дітки: дітки-со-
нечки, дітки з багатодітних родин. 
Вони отримують тут масу пози-
тивних емоцій, спілкуються, дру-
жать. Взагалі майстерня з’явилася 
для того, щоб дітки й їхні батьки 
навчилися виконувати власноруч 
такі вироби, які в подальшому 
можна реалізувати та отримува-
ти прибуток. Олена Гончаренко 
утримує майстерню за власні 
кошти. Майстерня і фонд не під-
тримуються жодним депутатом, 
жодним політиком», – пояснює 
помічниця засновниці фонду во-
лонтерка Людмила Стасюк.

У невеликій кімнаті проду-
мано все до дрібниць: великий 
робочий простір, куточок для ма-
люків – якщо мама хоче попрацю-
вати, і щоб дитинка не сумувала, 
вона може пограти в спеціальній 
зоні. Також є виставкова шафа для 
готових виробів та вішак, де роз-
міщують авоськи.

«Я запропонувала Олені про-
водити заняття з в’язання, щоб 
поділитися і навчити діточок 
і їхніх батьків в'язати, для того, 
щоб вони це втілювали в життя 
і навчилися заробляти кошти на 
цьому. Тому що в’язання не по-
требує ходіння на роботу. У нас 
є приміщення, яке надала фун-
дація, і я прийшла як волонтер. 
Ми почали роботу з авосьок – це 
базовий набір елементів, з якого 
починається в’язання гачком. Усі 
пройшли у нас ряд авосьок. Ми 
почали так само займатися трико-
тажною пряжею, щоб можна було 
в'язати з того, що є вдома – фут-
болки, резинки від шкарпеток», – 
розповідає майстриня Світлана 
Іванова-Голан.

Майстер-класи з в’язання 
відвідують Ігор та Влад – соняч-
ні хлопці і, до того ж, справжні 
джентльмени. Дівчата з багатодіт-
них сімей Настя та Віка вже про-
дали свої перші авоськи і продо-
вжують реалізовувати товари далі.

Валентина і Наталя – мами 
красунчиків – також займають-

ся створенням авосьок. Наталя 
зв’язала 6 авосьок, 3 з яких про-
дали. Валентина в процесі в’язання 
нової авоськи. Братик і сестричка 
Ліза і Денис (9 та 6 років) – з ба-
гатодітної сім’ї, також освоїли 
техніки в’язання, і дуже успішно. 
Саші – 8 років, вона вже зв’язала 2 
авоськи, одну з яких подарувала, 
а другу – продала. Олександра, до-
нечка Людмили, також має про-
грес у в’язанні, вона дуже прискі-
пливо ставиться до цього процесу.

Як пояснює майстриня Світ-
лана, волонтери та засновниця 
принесли нитки для в’язання та 
інструменти, проте ще потрібно 
створити логотип та навчитися 
продавати:

«Праця – важлива, тому по-
трібно підтримувати таку діяль-
ність. Ми почали робити авоськи 
на літо, бо це універсальна сумка 
для продуктів, вона збільшується 
від ваги товарів, зручна у викорис-
танні. Авоська в’яжеться з бавовни, 
можна ще з акрилу (мікрофібри). 
Ми за те, щоб вироби були еко-
логічні. Оскільки наближається 

осінь, то авоська вже втрачає свою 
актуальність. Тому почали розши-
ряти свою сферу діяльності, і ді-
вчата почали в'язати бактуси – це 
шаль, яка зігріє в холодну пору».

Своїми враженнями про май-
стерню поділилися учасники:

«Перші мої авоськи допома-
гала продати Олена Гончаренко. 
Потім я купувала нитки на база-
рі, і мене попросила продавчиня, 
щоб я їй зв’язала також. Нам дуже 
подобається. У нас приїхала по-
дружка з Польщі, ми їй на подару-
нок зв’язали екосумку, але іншою 
вже технікою», – розповідає мама 
Ігоря, Наталія.

«У мене ще невеликий досвід, 
тільки друга авоська. Ми сюди 
йдемо з великим задоволенням, 
тому що перед нами двері всюди 
закриті. Ми не можемо реалізу-
ватися в спорті, в творчості. Вла-
дислав ходив до школи-інтернату, 
і ми звикли до спілкування. І коли 
Олена нас запросила на майстер-
класи, то ми сюди йдемо, як на 
свято. Ми живемо за містом, це 
недешево, щоб приїхати, але ми 
сюди йдемо з неймовірним задово-
ленням, бо нам тут раді», – ділить-
ся мама Владислава Валентина.

«Мені дуже подобається 
в'язати, це дуже цікаво. Мені 
подобається це ще тим, що 
я почала більше розвиватися, 
не сиджу постійно в телефоні, 
а я кудись їжджу, розвиваюся, бо 
коли працюєш руками, ти вже 
розвиваєшся. Я вже продала дві 
авоськи, і мені це дуже подоба-
ється», – розповідає Анастасія, 
дитина з багатодітної сім’ї.

«Раніше я ніколи не в’язала, 
але я вирішила приєднатися, 
спробувати. Спочатку я пережива-
ла, що в мене нічого не вийде, але 
Світлана Олександрівна навчила, 
і мені почало це дуже подобатися. 
І це допомагає підзаробити», – ді-
литься Вікторія, дитина з багато-
дітної сім’ї.

«Коли мама сказала, що ми буде-
мо займатися в’язанням, я теж поду-
мала, що в мене нічого не вийде. Але 
мене навчили, мені це подобається. 
Я плела браслети, і коли дарувала 
їх людям, мені дуже подобалося, 
що на їхніх обличчях з’являлися 
посмішки, і мені так радісно, коли 
інші люди щасливі», – розповідає 
Ліза, вона займається в’язанням 
в майстерні разом із братиком.

Джентльмени-сонечка Ігор 
та Владислав також у захваті від 
занять з в’язання, їм дуже подоба-
ється щира та позитивна атмосфе-
ра, а також спілкування з друзями.

Засновниця фонду Олена Гон-
чаренко займається допомогою ді-
тям з районів, сіл, там, де потреба 
в культурному та творчому розви-
тку найбільша. Даний фонд надає 
допомогу різного виду – майстер-
класи, допомога одягом, меблями 
та продуктами харчування.

Наразі в наявності є різноманіт-
ні авоськи, їх вартість – 300 гривень. 
На ринку ціна на аналогічні вироби 
орієнтовно така ж, проте вироби 
від майстерні зроблені власноруч, 
із душею та з якісних матеріалів, 
й, до цього ж, купуючи авоськи, 
ви допоможете діткам та їх сім’ям.

Українські банки почнуть приймати сильно зношені купюри
З 1 вересня всім 

банкам України буде 
дозволено приймати 
пошкоджені вогнем, 
водою, рідинами, 
а також розірвані бан-
кноти, що зберегли 
не менше 55% своєї 
площі.

Про це повідомили в НБУ. 
Відповідні норми містить поста-
нова Правління Національного 
банку України від 31 липня 2020 
року № 114 «Про затвердження 
Змін до Правил визначення пла-
тіжних ознак та обміну банкнот, 
розмінних та обігових монет 
національної валюти України», 
що набирає чинності з 1 вересня 
2020 року.

Національний банк України 
поліпшив взаємодію банків з клі-
єнтами – фізичними та юридич-

ними особами – під час роботи 
з готівкою.

Зокрема, регулятор:
• уточнив визначення низки 

ознак зношення та пошкодження 
банкнот;

• визначив, що приймати 
і передавати значно зношені 
банкноти для дослідження до 
центрального банку можуть не 
лише уповноважені банки, але й 
усі інші українські банки;

• поширив на інкасаторські 
компанії вимоги, які раніше ви-

конували тільки банки і які сто-
суються вилучення і передавання 
сумнівних банкнот для проведен-
ня досліджень до Національного 
банку, а також вилучення та пере-
давання банкнот, зафарбованих 
спеціальним розчином унаслідок 
несанкціонованого втручання 
в спецпристрій для зберігання 
цінностей, до правоохоронних 
органів;

• запровадив нову вимогу 
щодо організації та проведен-
ня банками та інкасаторськими 

компаніями навчальних заходів 
з метою підвищення рівня знань 
працівників, які працюють з го-
тівкою, ознак справжності та 
платіжності банкнот (монет) на-
ціональної валюти;

• скасував норму про роз-
силання банкам Національ-
ним банком плакатів і букле-
тів із описом банкнот (монет), 
оскільки на сторінках офіцій-
ного Інтернет-представництва 
регулятора розміщується їх 
електронна версія.
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Як у Житомирі  
«вкатали» мільйон доларів 
у прибудинковий асфальт

Тарас Боросовський

Управління жит-
лового господарства 
без тендерів укладає 
договори на поточ-
ний та капітальний 
ремонт прилеглих до 
будинків доріг. До-
говори укладають 
в ручному режимі 
з наперед визначени-
ми підрядниками, не 
заощаджуючи жодної 
копійки бюджетних 
коштів.

Щоб обійти процедуру від-
критих торгів, вартість поточного 
ремонту доріг не повинна пере-
вищувати 200 тис. грн. Для цього 
управління житлового господар-
ства міста укладає договори по 
кожній ділянці або будинку окре-
мо, навіть якщо вони знаходяться 
поряд. Таким чином замовник 
уникає тендерів, звітуючи вже по 
факту підписаних з підрядниками 
угод. Абсолютно кулуарним та не-
прозорим залишається процес 
відбору цих підрядників. По фак-
ту все залежить від наближеності 
до міського керівництва та під-
тримки депутатів, зацікавлених 
в асфальтуванні доріг по своєму 
мажоритарному округу. Відре-
монтовані прибудинкові проїзди 
та дороги виборцям регулярно 
підносять чи не найважливішим 
своїм досягненням, піарячись на 
бюджетних коштах.

Таким же ж чином розподіля-
ють кошти на капітальний ремонт 
доріг довкола будинків – закрито, 
без торгів і без жодних критеріїв 
для відбору. Ціна цьогорічних ре-
монтів коливалася від 266 тис. до 
1 млн 357 тис. грн. І жодного разу 
профільне управління відкриті 
торги не проводило. Від березня 
по липень управління житлового 
господарства без тендерів під-
писало аж 119 договорів на суму 
23 млн 429,2 тис. грн.

Дорожня вакханалія
Балансоутримувачем усіх доріг 

в місті визначено КП «УАШ». За 
вимогами законодавства, на них 
покладається ведення окремого 
паспорта кожної дороги, в якому 

вказуються всі відомості про стан 
дороги, її параметри, ремонти 
та обстеження тощо. Наявними 
у міській раді виявилися паспор-
ти доріг двадцятирічної давності, 
виготовлені ще в 1995 році, з по-
значенням фактичного стану на 
той момент. Ніхто не вносив з того 
часу жодних змін. Відповідно ак-
туальність даних паспортів – ну-
льова. Оскільки поточні зміни не 
вносили, практично неможливо 
прослідкувати, куди спрямовува-
ли кошти та якою була ямковість 
на вулицях міста ще декілька років 
тому. Звичайно, це надалі сприя-
тиме усталеній практиці повторно 
ремонтувати ту саму дорогу, при 

цьому постійно «забуваючи» про 
інші. Звідси маєте корінь про-
блеми, коли мешканці десятків 
вулиць міста, які не є централь-
ними або не подані зацікавленим 
депутатом, роками чекатимуть 
своєї черги на ремонт дороги.

Поки що ніхто в міській раді 
не переймається питанням об-
ліку стану доріг у Житомирі, що 
наводить на сумні висновки. Ще 
у 2015 році в міському бюджеті пе-
редбачили 4,9 мільйона на ремонт 
асфальтобетонного покриття при-
будинкових територій і 3,5 міль-
йона на внутрішньоквартальні 
проїзди. Цьогоріч сума вп’ятеро 

більша. Але підхід до розподілу та 
управління міськими фінансами 
не змінився.

Управління комунального гос-
подарства Житомирської міськра-
ди (УКГ) як п’ять років назад, так 
і зараз розподіляє кошти в ручно-
му режимі, з ще більшим числом 
підрядників. Більш того, з рефор-
муванням комунальних ВЖРЕПів, 
практично усі внутрішньоквар-
тальні та прибудинкові території 
«зависли у повітрі». Окрім про-
їздів, які сполучають міські дороги 
та провулки, решта асфальтованих 
всередині кварталів доріг залиши-
лися без власника і без балансоу-

тримувача. Ліквідовані ВЖРЕПи 
передали КП «УАШ» інформацію 
про тротуари, а за асфальтовані 
прибудинкові території забули.

До того ж, з року в рік змі-
щується пріоритет з обрання 
підрядників. Все менше УКГ, як 
замовник, виділяє коштів на КП 
«УАШ», і, відповідно, все більше 
ініціативу перехоплюють сторонні 
підрядники.

– У порівнянні з минулими 
роками значно збільшилась кіль-
кість коштів на утримання доріг. 
Тому підприємство орієнтоване, 
в першу чергу, на першочергові за-
вдання з капітального і поточного 
ремонту доріг, на які виділяється 
десятки мільйонів гривень, – по-
відомила уповноважена особа КП 
«УАШ» Світлана Кузьменко.

За її словами, на поточний ре-
монт підприємство надає річну 
гарантію. Хоча управління в до-
говорах з усіма підрядниками за-
кладає 6-місячний термін, коли 
виявлені дефекти мають усува-
тися коштом виконавця. Жодним 
іншим чином, аніж підписаним 
договором, зобов’язати приват-
ну структуру відремонтувати 
асфальтне покриття неможливо. 
На поточний ремонт гарантія 
законодавством взагалі не перед-
бачена. Інша справа – капітальний 
ремонт доріг, де термін експлуата-
ції асфальтного покриття має бути 
не менше 3-х років. Однак таких 
ремонтів вкрай мало – як завжди, 
в бюджеті коштів не вистачає.

Кому дістаються  
бюджетні мільйони

Звідси й виходить, що із за-
кладених більш ніж 23,4 мільйона 
лише третина використана саме 
на капітальний ремонт асфаль-

тного покриття довкола будинків. 
Головна стаття витрат – «поточка», 
розділена на 111 договорів.

Беззаперечним лідером із 
освоєння підрядів є сім’я Петро-
сянів. Як напряму, так і через за-
сновані підприємства, більшість 
договорів управління житлово-
го господарства укладені саме 
з ними. З одним лише Едгаром 
Петросяном підписали 31 уго-
ду. Здається, денне навчання на 
стоматологічному факультеті На-
ціонального університету ім. Бого-
мольця та одночасне укладання 
асфальту на міських дорогах – 
речі несумісні. Зовсім ні, – скаже 
вам управління Житомирської 
міськради і з легкістю довірить 
22-річному студенту на 4 млн 
455 тис. 160 грн підрядів. Батько 
Едгара – Онік Петросян – через 
засноване ним ПП «Онік Стронг 
Вей» укладає з містом тільки 5 
угод на 194,2 тис. грн. Стільки ж 
угод підписують з Петросяном 
Амбарцумом, але вже на 1 млн 
383,8 тис. грн. Йому ж довіряють 
виконати за 982 тис. грн капі-
тальний ремонт прибудинкової 
території на вул. Івана Мазепи, 79.

Ще два капітальні ремонти 
дістаються ПП «Будавтошлях» 
Самвела Петросяна. За 1 млн 
277 тис. грн відремонтують про-
їзди довкола будинку за адре-
сою: Покровська, 94. За 1 млн 
231 тис. грн капітальний ремонт 
асфальту прибудинкової території 
виконають по вул. Отаманів Со-
коловських 3, 7. Вагану Петросяну 
належить ТОВ «Асфальт-Сіті». 
Товариство засноване у лютому 
2020 року з мінімальним внеском 
у 5 тис. грн. Без досвіду виконання 
будь-яких робіт, без власної техні-
ки та, скоріш за все, офіційно пра-
цевлаштованих працівників, з ТОВ 

 Зі студентом Едгаром Петросяном міськрада  
     підписала 31 угоду на 4 млн 445 тис. грн

 Підрядники з ремонту доріг Житомира
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«Асфальт-Сіті» через місяць після 
створення укладають договори. 
В один день підписують 4 угоди на 
ремонт асфальту довкола розташо-
ваних поряд будинків по вул. Гру-
шевського, 27 та 31, вул. Хлібній, 
28 і Небесної Сотні, 52. Вартість 
робіт оцінили відповідно у 187,2 та 
192 тис. грн, 72 і 153,6 тис. грн. УЖГ 
Житомирської міської ради підпи-
сує договори навіть з сусідами по 
квартирі Петросянів. Таким є Овік 
Григорян, який вказує в договорі 
однаковий з Едгаром Петрося-
ном контактний номер телефо-
ну. З ним в один день управління 
підписало 6 угод на 994,8 тис. грн. 
Сумарно склавши всі підряди, 
цьогоріч з сім’єю Петросянів та 
їхніми фірмами місто уклало до-
говорів на рекордну суму в понад 
11 млн 785,7 тис. грн. Чимало до-
говорів підписали з ТОВ «Жито-
мир-трансбуд» Олександра Талька. 
До заснування фірми він очолював 
ПРаТ «ШБУ-19», співвласником 

якого є колишній заступник місь-
кого голови Житомира Олександр 
Фещенко. Наразі з новим товари-
ством Олександра Талька укла-
дено 15 договорів на більш ніж 
2 млн 158 тис. грн. Ексдиректор 
КП «УАШ» Володимир Гаврилюк 
разом з колишніми працівниками 
і головною бухгалтеркою ВЖРЕП 
№ 5 також відкрили свою фірму. 
Їхнє ТОВ «Шляхбуд-5» за 1 млн 
121 тис. грн капітально ремонтує 
асфальтне покриття прибудинко-
вої території будинку по вул. Не-
бесної Сотні, 108/56-а. Ще майже 
на 1 млн грн вони виконають 
поточні ремонти довкола шести 
будинків в районі Крошні.

З двома підприємцями, Олек-
сієм Мазурком та Павлом Шкуро-
пінським, управління підписало 
договорів відповідно на 1 млн 
357 тис. і 2 млн 195 тис. грн.

Серед новачків знаходимо 
і ТОВ «Герм Укра», очолюване 
Олександром Благоднюком. Він 

присутній і в засновниках гро-
мадського формування «Муні-
ципальна варта».

– Муніципальна варта на сьо-
годнішній день – це громадське 
формування, яке створене за ініці-
ативи міської ради, – переконував 
член штабу громадського фор-
мування «Муніципальна варта» 
Олександр Федосюк.

Благоднюк разом з Федосю-
ком спільно заснували ГО «Краб». 
Виступи під час сесій і регулярна 
критика Олександра Федосюка 
в сторону міського голови з не-
давнього часу припинилися. 
В той же час з ТОВ «Герм Укра» 
підписують 5 угод на ремонт 
доріг. Разом товариству мають 
сплатити більш ніж 792 тис. грн, 
включно з 192 тис. 180 грн за ре-
монт асфальту довкола будинку 
по проспекту Незалежності, 29-а, 
де поряд з’явилася скандальна 
АЗС «Ю.ПІ. ДЖІ». В обранні до-
сить вузького кола підрядників 

начальник УКГ Житомирської 
міської ради Ігор Задорожний не 
бачить нічого поганого.

– Цьогоріч ми відбирали 
виконавців, виходячи з досвіду 
роботи з ними у попередні роки. 
Вони надавали нам інформацію 
про свої можливості виконати 
певний об’єм робіт. Ми дивили-
ся, наскільки вони впораються, 
і приймали рішення укладати 
договори, – переконує керівник 
управління. –Орієнтовна вартість 
1 кв. метру поточного ремонту 
асфальту – в межах 400 гривень 
і, виходячи з цього, ми оціню-
ємо, скільки необхідно коштів 
в конкретному випадку, – додає 
посадовець.

Водночас зізнається, що 
управління свідомо не вико-
ристовує процедуру відкритих 
торгів. Пояснює це великим об-
сягом робіт з підготовки торгів та 
більшою тривалістю процедури 
публічних торгів.

– Звичайно, якщо б торги 
були публічними, вартість робіт 
могла б бути нижчою. Але ви ж 
знаєте, що є підрядники, які на-
вмисно занижують ціну, а потім до-
водиться стикатися з невиконанням 
зобов’язань з їхньої сторони. Все це 
час. А для нас важливо, щоб роботи 
виконувалися якісно і без затри-
мок, – пояснює Ігор Задорожний.

Зі вступом в силу 19 квітня 
змін у закупівельне законодавство 
управління перестало підпису-
вати угоди на допорогові суми. 
Тепер це можна робити виключно, 
якщо сума не перевищуватиме 
50 тис. грн. Зважаючи на стан 
асфальту довкола більшості бу-
динків в місті, виконати роботи 
за такі кошти практично немож-
ливо. І УКГ змушене буде про-
водити відкриті торги. Хочеться 
вірити, що це дозволить нарешті 
заощаджувати кошти громади, 
поклавши край щорічним закри-
тим кулуарним домовленостям.

РИНОК ГАЗУ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ.  
Чого чекати споживачам?

З 1 серпня в Україні 
запрацював ринок 
газу для населення.

Це означає, що держава біль-
ше не регулює ціну для спожива-
чів, і вона залежить від ситуації 
на ринку. Крім того, відтепер 
споживач може вільно змінювати 
постачальника газу. Які перева-
ги і ризики несуть нові правила, 
з’ясовував Центр громадського 
моніторингу та контролю.

Змінити постачальника 
стало простіше

Важливий аспект газової 
реформи для населення – мож-
ливість вибирати компанію, яка 
постачатиме газ за найкращою 
ціною та сервісом. Змінити по-
стачальника можна було і раніше, 
але процедура була заплутана 
і тривала більше трьох місяців. 
Спочатку потрібно було розірвати 
угоду з чинним постачальником, 
отримати довідку про відсутність 
боргів, особисто подати всі доку-
менти.

Відтепер змінити газову 
компанію можна фак-
тично у кілька кроків.

Найперше потрібно відправити 
новому постачальнику заяву-при-
єднання, надіслати пакет доку-
ментів, зокрема, паспорт, іденти-
фікаційний код, копію останньої 
платіжки за газ. Усе це можна 
зробити онлайн або у Центрі об-
слуговування клієнтів. Останній 
крок – це отримати підтвердження 
про перехід до нового постачальни-

ка. Зміна відбувається автоматично 
протягом 21 дня.

«Споживач газу зможе змінюва-
ти постачальника буквально в один 
клік: потрібно відправити новому 
постачальнику заяву-приєднання. 
Все інше за вас зробить новий по-
стачальник за допомогою сучасних 
інформаційних технологій», – заува-
жує голова правління «Нафтогаз 
України» Андрій Коболєв.

Керівник підрозділу «Нафто-
газу» Максим Рабінович каже, що 
спрощення процедури переходу 
має зробити послуги газових 
компаній більш клієнтоорієнто-
ваними.

«Доставка – це облгаз, по-
стачання – облгаззбут. Останній 
тепер, по суті, не буде єдиним 
постачальником. Споживач змо-
же обрати такий самий збут із 
сусідньої області або будь-якого ін-
шого постачальника за власними 
критеріями. У першу чергу – це 
ціна, яка тепер може відрізнятись, 
а також сервіси. Можливо, комусь 
більше подобається платити 
онлайн, а комусь подобається 
паперовий рахунок. Хтось хоче, 
щоб цей рахунок був детально 
розбитий, а комусь подобаються 
контакт-центри, які відповідають 
24/7», – пояснює Рабінович.

В Україні є сотні компа-
ній, що мають ліцензії 
на постачання газу на-
селенню.

Серед них споживачі вільні 
обирати найкращу. Водночас 
Кабінет Міністрів затвердив «по-
стачальника останньої надії», яким 
став державний «Нафтогаз». Це 
означає, що якщо споживач не 

зможе обрати постачальника або 
з постачальником виникнуть про-
блеми, «Нафтогаз» буде продавати 
блакитне паливо з нульовою на-
цінкою, поки домогосподарство не 
знайде собі нового постачальника.

«Із 1 серпня всі побутові спо-
живачі перебувають у ринку, 
і, щоб було безперебійне газо-
постачання і ми не змушували їх 
шукати собі постачальника, вони 
можуть брати газ у «постачаль-
ника останньої надії», – пояснює 
в. о. міністра енергетики Ольга 
Буславець.

Складові ринкової 
ціни на газ

Найголовніше питання, яке 
турбує українців: як буде зміню-
ватися ціна на газ. Експерти по-
яснюють, що відтепер ціни на газ 
по всій країні будуть різними. Це 
будуть тарифні плани, які про-
понуватиме постачальник. Вони 
формуватимуться залежно від 
гуртових цін, за якими українські 
компанії закуповують газ у Єв-
ропі, вартості транзиту, націнки, 
яка формується на базі внутріш-
ніх потреб компанії, та сезонного 
фактору. Директор консалтингової 
компанії Expro Consalting Генна-
дій Кобаль пояснює: «Населення 
отримуватиме газ за ринковими 
цінами, які відповідатимуть ці-
нам європейським плюс доставка 
в Україну. Така формула у нас зараз 
працює для інших сегментів, тобто 
для промисловості».

Скільки саме коштуватиме газ на 
початку опалювального сезону, поки 
спрогнозувати складно. Проте аналі-
тики думають, що значного зростан-
ня очікувати не варто. Як і раніше, 

взимку ціни не будуть перевищувати 
5–6 тис. грн за тис. куб м.

«Загальносвітова тенденція цін 
на енергоносії дуже хороша для 
споживачів. Ціни низькі й дов-
го ще будуть низькими, тому що 
спад в промисловості. Плюс напо-
вненість газом сховищ через те, що 
попередня зима була дуже теплою. 
У Європі сховища практично запо-
внені, і зростання запасів в наших 
сховищах теж говорить про те, що 
тенденція буде продовжуватися. 
Газу дуже багато, у будь-якому ви-
падку ця маса ресурсу буде трохи 
тиснути на ринок і не давати рос-
ти цінам», – припускає президент 
Асоціації «Газові трейдери України» 
Андрій Мизовець.

Крім того, ціни має втримати 
конкуренція між газопостачаль-
никами. Голова онлайн-сервісу 
покупки газу й електроенергії 
Megawatt Костянтин Башкален-
ко каже: «Будь-яка конкуренція 
породжує кращий сервіс і ціну. 
Державне регулювання цін і мо-
нополії неефективні – це довів не 
один ринок. Після відкриття рин-

ку для нових постачальників газу 
та відміни спеціальних обов’язків 
постачати газ по регульованій ціні 
між газотрейдерами почнеться 
боротьба за кожного споживача. 
Хтось буде давати нижчу ціну, 
хтось – відтермінування виплат, 
хтось – кращий сервіс у вигляді 
онлайн-додатку без відділень, 
через який можна провести всі 
операції з купівлі газу».

Експерти погоджуються, 
що швидких змін на спо-
живчому ринку газу  
не буде.

До кінця цього року не варто 
чекати різкого стрибка цін або ве-
ликого ажіотажу навколо зміни 
постачальників. Якщо до нових 
постачальників перейде 5% на-
селення – це вже буде позитивною 
зміною в напрямку формування 
ринкових цін. Якщо реформа далі 
йтиме за планом, у майбутньому 
постачальника можуть змінити 
до 30% населення, що є середнім 
європейським показником.
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Пісенний Спас-2020: конкурсанти і учасники
Руслан Мороз

Вже незабаром по-
чнеться «Пісенний 
Спас-2020». Залишився 
майже тиждень.

Ми вже повідомляли про 
новий формат фестивалю, про 
який розповіла в своєму інтерв’ю 
народна артистка України Ірина 
Шинкарук.

«У зв’язку з всесвітньою пан-
демією та карантином фестиваль 
перейде повністю в телевізійний 
формат. Тобто перший тур кон-
курсної програми молодих ви-
конавців проходитиме онлайн. 
Конкурсанти надсилають заявки, 
а міжнародне журі оцінює ви-
ступи. Ті виконавці, які пройдуть 
у другий тур, приїдуть безпосе-
редньо в Житомир. На три дні 
Житомирський телецентр стане 
фестивальним центром: тут прохо-
дитиме конкурс, майстер-класи від 
зірок та гала-концерт фестивалю. 
Перші два дні триватиме конкурс-
на програма молодих виконавців, 
частина журі буде знаходитися 
в залі, а частина – оцінюватиме 
виступи онлайн за допомогою 
телебачення – йтиме пряма тран-
сляція. Третій день фестивалю 
завершиться церемонією наго-

родження та гала-концертом за 
участю переможців і запрошених 
зірок. Цього року це вже шостий 
фестиваль і п’ята конкурсна про-
грама. 18 серпня відбудеться кон-
церт "Житомирщина – спадковість 
поколінь!"», – зазначила в інтерв’ю 
Ірина Шинкарук.

Нещодавно на сторінці в со-
ціальній мережі Facebook Ірина 
Шинкарук розмістила повідо-
млення з подробицями щодо 
учасників та конкурсантів фес-
тивалю.

У підсумку на Міжнародному 
фестивалі мистецтв «Пісенний 
Спас» ім. Володимира Шинкару-
ка в роботі журі візьмуть участь:

• Голова журі – співачка, веду-
ча, режисер, доцент кафедри мис-
тецьких дисциплін ЖДУ ім. Івана 
Франка, президент фестивалю 
«Пісенний Спас» народна артист-
ка України Ірина Шинкарук;

• Співачка, телеведуча, худож-
ниця, письменниця, науковець, 
громадська діячка, волонтерка, 
президент мистецької агенції «Те-
риторія А» заслужена артистка 
України Анжеліка Рудницька;

• Поет, композитор, дра-
матург, режисер, бард, гро-
мадський діяч, голова спілки 
письменників Тернопільщини 
заслужений діяч мистецтв Укра-
їни Олександр Смик;

• Засновник та художній ке-
рівник гурту «Древляни», гро-

мадський діяч народний артист 
України Юрій Градовський;

• Актор театру та кіно, про-
фесор Київського національного 
університету театру, кіно і теле-
бачення імені І. Карпенка-Карого 
народний артист України Володи-
мир Талашко;

• Директор-художній керівник 
Київського академічного театру 
опери і балету для дітей та юна-
цтва, викладач Київського націо-
нального університету культури 
і мистецтв, президент ГО «ХХІ 
століття для України», директор 
Агенції «Бревіс» Петро Качанов;

• Заступник міністра молоді 
та спорту України Марина По-
патенко;

• Автор і виконавець власних 
пісень, письменник, сценарист, 

лідер проєкту ГЛЕМ Симор 
Гласенко;

• Юрист, фахівець з автор-
ського права, адвокат італійського 
Х-Factor Леопольдо Ломбарді;

• Співачка, доцент кафедри 
естрадного мистецтва Білорусь-
кого державного університету 
культури та мистецтв, голова 
комітету з питань культури, за-
служена артистка Республіки 
Білорусь Ірина Дарафєєва;

• Продюсер, композитор, ху-
дожній керівник театру пісні за-
служеної артистки Білорусі Ірини 
Дарафєєвої Юрій Саваш;

• Скрипаль-віртуоз Мар’ян 
Підвірний;

• Телеведуча, доцент Евразій-
ського національного університе-
ту імені Л. Н. Гумільова заслуже-

ний діяч Республіки Казахстан 
Рабіга Аманжолова.

Під час конкурсної 
програми журі буде 
оцінювати конкурсантів 
за такими номінаціями: 
конферансьє, викона-
вець авторської пісні, 
виконавець естрадної 
пісні.

Обов’язковою умовою участі 
в конкурсі молодих виконавців є 
виконання пісні на слова та/або 
музику Володимира Шинкару-
ка. II тур конкурсу відбудеться 
17–18 серпня, а гала-концерт 
та церемонія нагородження – 
19 серпня в Житомирі. Усі фес-
тивальні дні транслюватимуться 
в прямих ефірах.

Всі заходи будуть проходити 
з дотриманням карантинних за-
стережень.

Режисерами «Пісенного 
Спасу-2020» стануть знаний 
київський режисер Анжела Нор-
боєва, заслужений артист Укра-
їни Петро Авраменко, Сергій 
Сень –викладач Житомирського 
коледжу культури і мистецтв 
імені Івана Огієнка, який свого 
часу став переможцем фести-
валю у номінації конферансьє. 
Головним режисером фестивалю 
є Ірина Шинкарук.

Представники громади та влади  
не можуть дати собі ради?

Руслан Мороз

Тривалий час пред-
ставники громадських 
організації області не 
можуть зрозуміти, чи 
легітимна Громадська 
рада при ЖОДА.

«Але коли ми знову, втретє, 
звернулися за коментарем, знову 
з’ясувалося, що юристи Жито-
мирської обласної державної ад-
міністрації влаштували маленький 
саботаж, та на даний час не можуть 
самі пояснити, чи легітимна діяль-
ність Громадської ради при ЖОДА. 
Крім того, постає питання, наві-
що юристи Житомирської ОДА 
постійно вводять в оману і голову 
адміністрації, і всю громадськість 
області?» – зазначалося в коментарі 
представників Громадської ради.

Тому 31 липня 2020 року, так 
і не дочекавшись відповіді від 

влади, пройшло зібрання гро-
мадських організацій, які входили 
до складу Громадської ради при 
Житомирській ОДА. На ньому 
присутні звернулися з запитом 
щодо роз’яснення, на підставі яких 
нормативних документів існує за-
раз Громадська рада при ЖОДА, 
яка була створена 2 серпня 2019 
року, та чи є рішення суду під-
ставою для припинення повно-
важень Громадської ради остан-
нього скликання в її кількісному 
та якісному складі.

І ось на свій запит представни-
ки громадських організацій, які 
входили до складу Громадської 
ради при Житомирській ОДА, 
отримали відповідь за підписом 
виконуючого обов’язки голови 
Володимира Федоренка.

У відповіді зазначено:
«Склад громадської ради було 

затверджено розпорядженням 
голови облдержадміністрації від 
02.08.2019 № 283 "Про затверджен-
ня складу громадської ради при 
Житомирській обласній держав-
ній адміністрації".

Однак за позовом громадської 
організації "Ветерани повітряно-
десантних військ, Союз десант-
ників Житомирської області" до 
облдержадміністрації про визна-
ння протиправним та скасування 
даного розпорядження воно було 
скасовано (постанова Житомир-
ського окружного адміністратив-
ного суду від 12 грудня 2019 року 
по справі № 240/10087/19).

01.04.2020 Сьомим апеляцій-
ним адміністративним судом дана 
постанова залишена без змін.

Відповідно до ст. 255 Кодексу 
адміністративного судочинства 
України рішення суду набирає 
законної сили після закінчення 
строку подання апеляційної скар-
ги усіма учасниками справи, якщо 
апеляційну скаргу не було подано. 
У разі подання апеляційної скарги 
рішення, якщо його не скасова-
но, набирає законної сили після 
повернення апеляційної скарги, 
відмови у відкритті чи закритті 
апеляційного провадження або 
прийняття постанови судом апеля-
ційної інстанції за наслідками апе-

ляційного перегляду. Відповідно 
до ст. 325 КАС України постанова 
суду апеляційної інстанції набирає 
законної сили з дати її прийняття.

Судове рішення, яке набрало 
законної сили, є обов'язковим для 
учасників справи і підлягає вико-
нанню на всій території України.

Ураховуючи вищевикладене, 
на виконання рішення суду голо-
вою облдержадміністрації вида-
но розпорядження від 15.05.2020 
№ 314 "Про скасування розпоря-
дження голови облдержадміні-
страції від 02.08.2019 № 283".

Додатково інформуємо, що, 
не погоджуючись із зазначеним 
рішенням суду, облдержадміні-
страція подала касаційну скаргу. 
Ухвалою Верховного Суду у складі 
колегії суддів Касаційного адміні-
стративного суду від 02.07.2020 від-
крито провадження за касаційною 
скаргою Житомирської обласної 
державної адміністрації на рішен-
ня Житомирського окружного ад-
міністративного суду від 12 грудня 
2019 року та постанову Сьомого 
апеляційного адміністративного 

суду від 1 квітня 2020 року у справі 
№ 240/10087/19».

Таким чином, розпорядження 
голови ОДА скасовано, але одночас-
но подано касаційну скаргу. Тобто 
остаточно крапку в цьому питанні 
може поставити тільки Верховний 
Суд у складі колегії суддів Касацій-
ного адміністративного суду.

До речі, всі проблеми з оскар-
женням частиною громадських 
організацій розпорядження го-
лови ОДА почалися після пору-
шення строків відповіді на запити 
з боку юридичного департаменту 
Житомирської ОДА. Після цього 
юридичний департамент зміг «на-
косячити» ще кілька разів з доку-
ментами Громадської ради, тому 
суд першої інстанції просто не міг 
прийняти інше рішення.

Щоб виправити ситуацію, 
чекаємо на рішення Касаційного 
адміністративного суду. Але при 
цьому доведеться ще додатково 
сплатити судовий збір, що під-
лягає сплаті за звернення з цією 
касаційною скаргою, який складає 
на даний час 3840,00 гривень.
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Навчання в умовах карантину.  
Затверджено відповідні рекомендації

Міністерство освіти і науки 
України зазначає, що більшість 
здобувачів освіти 1 вересня все ж 
таки підуть до закладів освіти, але, 
безумовно, з урахуванням каран-
тинних обмежень.

Канал юридичних знань «Блог 
права» розповідає про рекомен-
дації щодо навчання в умовах 
карантину.

Тимчасові рекомендації роз-
роблено для закладів позашкіл-
ля, загальної середньої, фахової 
передвищої освіти, профтехів 
і вишів.

Вхід до закладу освіти буде 
можливий лише у захисній масці 
або респіраторі. У період каран-
тину до закладу не допускатимуть 
батьків або супроводжуючих 
осіб – крім тих, які супроводжу-
ють осіб з інвалідністю.

На заняттях захисні маски або 
респіратори можна не викорис-
товувати. Водночас під час пере-
сування приміщеннями закладу 
носіння масок є обов’язковим.

Перед заняттями педагоги 
опитуватимуть учнів/студентів 
щодо їхнього самопочуття. Тих, 
у кого буде виявлено симптоми 
гострих респіраторних захворю-
вань, оперативно направлятимуть 
до медпрацівника для огляду.

Персоналу проводитимуть 

обов’язкову термометрію і не до-
пускатимуть до закладу з темпе-
ратурою понад 37,2. Водночас для 
учнів та студентів температурний 
скринінг не буде обов’язковим.

Закладам також рекомендо-
вано адаптувати освітній процес. 
Зокрема, проводити заняття на 
відкритому повітрі за можливос-
ті, передбачити змогу визначати 
різний час початку та закінчення 
занять, перерв для різних класів 
та груп, обмежити проведення ма-
сових заходів (нарад, зборів тощо) 
в закритих приміщеннях. У закладі 
також необхідно буде запобігати 
утворенню скупчень учнів/студен-
тів та мінімізувати їхні пересування 
між кабінетами і аудиторіями.

На період карантину 
заклади повинні 
забезпечити наступні  
умови безпеки:

– місця для обробки рук 
антисептиками на вході до всіх 
приміщень,

– збір використаних масок 
і рукавичок в окремі контейнери,

– підготовлені санітарні кімна-
ти: рідке мило, паперові рушники 
або електросушарки для рук,

– плакати, банери про респі-
раторну гігієну та етикет кашлю,

– обладнані медпункти: без-
контактні термометри, дезінфек-
тори, засоби індивідуального 
захисту,

– розмітка на підлозі для до-
тримання дистанції та організо-
ваного руху коридорами,

– провітрювання приміщень 
не менше 10 хвилин після кожного 
заняття,

– очищення і дезінфекція по-
верхонь – дверних ручок, столів, 
місць для сидіння, перил тощо – 
після проведення занять у кінці 

робочого дня.
Щодо харчування. У період 

карантину не дозволяється хар-
чування за типом “шведського 
столу” та з самообслуговуванням. 
Заклад також повинен мати графік 
харчування учнів/студентів. Від-
стань між столами має бути не 
менш як 1,5 м, а за одним столом 
має бути не більше 4-х осіб.

Працівники харчоблоку працю-
ватимуть у захисних масках і одно-
разових рукавичках. Працівники, 
які видають страви або здійснюють 

розрахунок, додатково матимуть 
захисні окуляри або щиток.

Керівники закладів також 
мають забезпечити проведення 
роз’яснень та інструктажів для 
персоналу та здобувачів щодо 
того, як запобігти зараженню та 
поширенню коронавірусу, як ре-
агувати на симптоми COVID-19, 
як правильно використовувати 
і утилізовувати маски/респі-
ратори, рукавички. Крім того, 
закладам рекомендовано розро-
бити алгоритми дій на випадок 
надзвичайної ситуації, пов’язаної 
з випадками COVID-19 у закладі.

Також встановлено рекомен-
дації щодо перевезення дітей та 
працівників закладу в шкільному 
транспорті. Перевізнику необхід-
но забезпечити водіїв масками/
респіраторами та антисептиками 
для рук, щоденно контролювати 
їхній стан здоров’я та не допускати 
до роботи працівників з ознака-
ми гострої респіраторної хвороби 
і температурою вище 37,2.

Салон транспорту необхідно 
дезінфікувати до початку та в кін-
ці робочої зміни. Вхід до салону 
автотранспорту здійснюється за 
наявності захисної маски/респі-
ратора. Кількість пасажирів має 
бути у межах кількості місць для 
сидіння.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня
Під час свого засідання 

8 серпня Центральна ви-
борча комісія затвердила 
Календарний план місцевих 
виборів.

«З метою забезпечення однакового за-
стосування на всій території України зако-
нодавства про місцеві вибори під час орга-
нізації підготовки та проведення місцевих 
виборів Комісія затвердила Календарний 
план основних організаційних заходів із 
підготовки та проведення місцевих виборів 
25 жовтня 2020 року», – йдеться в повідо-
мленні ЦВК.

Основні заходи з підготовки та 
проведення місцевих виборів 
в Україні восени 2020 року:

5 вересня – початок виборчого про-
цесу чергових та перших місцевих виборів.

До 6 вересня – подання до ЦВК ко-
пії рішення вищого керівного органу 
політичної партії про участь її місцевих 
організацій у місцевих виборах.

До 10 вересня – визначення на підставі 
відомостей Державного реєстру виборців 
станом на день початку виборчого проце-

су розміру грошової застави для кожного 
єдиного сільського, селищного, районного 
в місті, міського, районного, обласного 
виборчого округу.

Від 15 до 24 вересня – висування кан-
дидатів у депутати, кандидатів на посаду 
сільського, селищного, міського голови.

До 2 жовтня – оприлюднення відо-
мостей про реєстрацію кандидатів у депу-
тати в багатомандатних виборчих округах 
з виборів депутатів сільських, селищних, 
міських рад (територіальних громад 
з кількістю виборців до 10 тисяч), кан-
дидатів на посаду сільських, селищних, 
міських голів у визначений відповідною 
комісією спосіб.

Початок передвиборної агітації – на-
ступного дня після дня прийняття відпо-
відною територіальною виборчою комісі-
єю рішення про реєстрацію кандидата 
(кандидатів).

До 5 жовтня – звернення про відмову 
від балотування кандидатів та партій.

До 7 жовтня – затвердження тексту 
виборчого бюлетеня.

До 9 жовтня – утворення дільничних 
виборчих комісій.

До 13 жовтня – передача дільнич-
ній виборчій комісії звичайної виборчої 
дільниці попереднього списку виборців 
на паперовому носії та виготовлених 

іменних запрошень.
До 15 жовтня – надсилання або до-

ставка в інший спосіб кожному виборцю 
іменного запрошення.

До 19 жовтня – подання до дільнич-
ної виборчої комісії звичайної виборчої 
дільниці або безпосередньо до органу 
ведення Державного реєстру виборців 
заяви про уточнення попереднього списку 
виборців, у тому числі про включення або 
виключення зі списку себе особисто або 
інших осіб, а також щодо наявності або 
відсутності відміток про постійну нездат-
ність виборця пересуватися самостійно.

До 19 жовтня – подання рішення суду 
про внесення змін до списку виборців до 
відповідного органу ведення Державного 
реєстру виборців або до відповідної діль-
ничної виборчої комісії для негайного 
направлення до такого органу.

До 22 жовтня – передавання уточне-
ного списку виборців на паперовому носії 
дільничній виборчій комісії звичайної 
виборчої дільниці.

Від 23 жовтня до 20:00 25 жовтня – 
заборона оприлюднення чи поширення 
в інший спосіб результатів опитування 
громадської думки, пов’язаної з виборами, 
в тому числі щодо кандидатів, організа-
цій партій – суб’єктів виборчого процесу, 
а в день голосування – оприлюднення ре-

зультатів опитування виборців щодо їх-
нього волевиявлення під час голосування.

О 24:00 23 жовтня – завершення пе-
редвиборної агітації.

24 жовтня – «день тиші».
До 20:00 23 жовтня – подання до діль-

ничної виборчої комісії поштою або через 
інших осіб власноручно написаної заяви 
виборця з проханням забезпечити йому 
голосування за місцем перебування.

Від 08:00 до 20:00 25 жовтня 2020 
року – проведення голосування.

До 3 та 6 листопада включно – вста-
новлення підсумків голосування.
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ВИБОРЧИЙ КОДЕКС: новели виборчого  
законодавства щодо місцевих виборів
(Продовження.  
Початок у № 18 від 5 серпня)

Володимир  
     Піньковський,  
      політичний експерт

А зараз більш де-
тальніше про основні 
новації.

Зниження межі для 
партійної системи на 
виборах до ради з 90 тисяч 
до 10 тисяч виборців

До цього виборчим Кодексом 
було передбачено, що система 
відкритих партійних списків діє 
на виборах до обласних і місь-
ких рад у містах з кількістю ви-
борців від 90 тисяч осіб, тоді як 
депутати сільських, селищних, 
районних у містах і міських рад 
у населених пунктах з кількіс-
тю виборців до 90 тисяч осіб 
обираються за мажоритарною 
системою.

Новий закон поширює 
систему відкритих списків 
на районні та на міста, села 
й селища з кількістю вибор-
ців від 10 тисяч. Це означає, 
що в таких громадах не буде 
можливості для самовису-
вання кандидатів, а це мають 
робити місцеві, районні або 
обласні осередки партій.

Партизація
Відповідно до затверджених 

змін, кандидатів у депутати 
в громадах із чисельністю ви-
борців 10 тисяч і більше позбав-
ляють права на самовисування, 
запровадивши систему пропо-
рційних партійних списків. 
Вибори навіть у деякі сільські 
громади, як-то, наприклад, Ста-
нишівська та 11 селищних в на-
шій області, мають відбуватися 
з прив’язкою до партії. Але мова 
не йде про партійне будівни-
цтво та демократичні процеси, 
бо для цього потрібен був час, 
роки, а мова йде виключно про 
висування, бо достатньо лише 
зареєстрованої обласної пар-
тійної організації, яка зможе 
і буде висувати всі списки до 
певних рад та здійснювати то-
тальний контроль за всім, що 
відбувається: від затвердження 
кандидатів – до комісій. Є ризи-
ки того, що в разі реальної від-
сутності партійних осередків, 
а, як ми знаємо, вони відсутні, 
обласна партійна організація 
через свого знайомого в селі чи 
селищі може сформувати спи-
сок з числа членів сім’ї, родичів, 
кумів і добрих знайомих і в разі 

рейтинговості цієї партії чимала 
частина з них реально стануть 
депутатами ОТГ.

Імперативний мандат
Прийнятими змінами до 

законів чітко прописана про-
цедура відкликання депутатів за 
народною ініціативою, тобто ім-
перативний мандат. Ініціатором 
відкликання може бути партія 
або виборці, в залежності від 
того, хто висував того чи іншого 
кандидата, і в разі відкликання 
вже депутата. Підставами для 
відкликання депутата місцевої 
ради за народною ініціативою 
може бути: невиконання депу-
татом місцевої ради обов’язку 
звітувати перед виборцями 
і проводити зустрічі з ними; не-
відповідність практичної діяль-
ності депутата передвиборній 
програмі місцевої парторгані-
зації, від якої його обрали, або 
програмі партії; невходження 
депутата, обраного в багато-
мандатному окрузі, до фракції 
місцевої організації партії, за 
виборчим списком якої його об-
рано, або припинення членства 
депутата місцевої ради у фрак-
ції. Словосполучення «припи-
нення членства у фракції» слід 
розуміти не тільки як добровіль-
ний вихід депутата з фракції, 
але і його виключення.

По-перше, законотворці 
уточнили й доповнили підста-
ви для відкликання депутата.

Зокрема, серед підстав за-
значено: 1)  невідповідність 
практичної діяльності депу-
тата передвиборчій програмі 
місцевої парторганізації, від 
якої його обрали, або програмі 
партії та 2) невходження депу-
тата до фракції партії, за чиїм 
списком його обрали, чи вихід 
з неї. Фактично це означає поси-
лення контролю за депутатами 
з боку партій, котрий в умовах 
поширення партійної системи 
на малі громади може набути 
негативних проявів.

По-друге, право внести 
пропозицію про відкликан-
ня депутата за народною 
ініціативою матиме не лише 
власне народ, тобто виборці 
цього депутата, а й місцева 
організація партії, яка його 
висунула. Таке рішення осе-
редок повинен буде ухвалити 
на своїх зборах (конференції) 
не менш ніж двома третинами 
голосів присутніх учасників.

По-третє, деталізували 
вимоги до протоколу зборів 
виборців, на яких виріши-
ли внести пропозицію щодо 
відкликання депутата. Також 
уточнили норму про підписи на 
підтримку пропозиції про від-
кликання депутата виборцями. 
Так, якщо депутата обрали в ма-
жоритарному окрузі (громади, 
де до 10 тисяч виборців), кіль-
кість підписів за його відкли-
кання повинна перевищувати 
кількість голосів, які він отримав 
на виборах. Якщо ж йдеться про 
депутата, обраного за відкритим 
партійним списком, кількість 
підписів за його відкликання 
має бути більшою за виборчу 
квоту, визначену на виборах до 
відповідної ради.

Окрім того, нардепи поси-
лили вибіркову перевірку тери-
торіальною виборчою комісією 
підписів громадян за відкликан-
ня депутата й відомостей про 
підписантів. Для цього ТВК 
звертатиметься до органу веден-
ня Держреєстру виборців (ДРВ) 
та Нацполіції. Орган ведення 
ДРВ перевірятиме дані про 
підписантів за реєстром, а по-
ліцейські вибірково їх опитають. 
Про результати перевірок обидві 
структури будуть зобов’язані по-
інформувати ТВК не пізніш як 
на п’ятий день від дня отриман-
ня запиту.

Не забули законотворці й 
про гарантії прав місцевого де-
путата під час розгляду питан-
ня про його відкликання. Так, 
організатори зборів виборців 

повинні будуть поінформувати 
депутата, котрого хочуть відкли-
кати, про дату, час і місце про-
ведення цих зборів. Депутату 
гарантуватимуть виступ на збо-
рах для пояснення своєї позиції. 
Якщо обранця громади належно 
повідомили про збори, але він 
не прийшов, питання відкли-
кання розглядатимуть без його 
присутності. Аналогічні норми 
діятимуть і в тому разі, якщо 
відкликання депутата ініцію-
вала місцева парторганізація.

Іншими словами, на 
місцевому рівні вво-
диться жорсткий пар-
тійний контроль. Це, 
з одного боку, дасть 
партійним керівникам 
реальний механізм під-
тримання дисципліни 
і певного очищенні від 
осіб, які компромету-
ють партію, але голо-
вне – щоб не перетина-
лась межа, а порядок 
не ставав партійною 
диктатурою.

Форма бюлетеня
Про позитив: підтримано 

нову форму виборчого бюлете-
ня. Тепер поруч із позначкою 
«За партію» буде місце, де мож-
на зазначити номер кандидата. 
Така форма є більш зрозумі-
лою та логічною. Адже раніше 
Виборчий кодекс передбачав, 
що ставити позначку потрібно 
було біля назви партії та номер 
кандидата, якого підтримує ви-
борець, у кінці бюлетеня.

Місце для написання номера 
кандидата має форму, схожу на 
ту, якою користувалися раніше 
для написання поштового ін-
дексу, що дає можливість чітко 
прописати номер та унемож-
ливить непорозуміння під час 
підрахунку голосів членами 
дільничної виборчої комісії. 
Все ж таки комісії мають раху-
вати, а не сперечатися: це номер 
«2» чи «7».

А зараз про найцікавіше 
і водночас складне – розподіл 
мандатів. Безперечно, позитив-
ною була пропозиція зниження 
бар’єру для участі кандидатів 
у рейтингуванні з 25% до 5%, 
але не склалося: депутати не 
підтримали дану норму.

Відбуватиметься розпо-
діл мандатів у два етапи. 
Спершу відбуватиметься визна-
чення кількості депутатських 
мандатів, отриманих кожною 
партією в територіальних ви-
борчих округах. Для цього 
кількість голосів виборців, по-
даних за партію в конкретному 

виборчому окрузі, ділиться на 
виборчу квоту.

Наприклад, партія отри-
мала 12400 голосів, виборча 
квота 4000 голосів –  отри-
муємо 12400/4000=3,1. Ціла 
частина отриманого числа 
становить ту кількість депу-
татських мандатів, яку отри-
мали кандидати в депутати, 
включені до відповідного 
територіального виборчого 
списку від цієї партії. У на-
шом у п ри к ла д і  –  це т ри, 
в кращому разі можливо 4 
мандати за рахунок тих, хто 
не подолав 5% бар’єр.

У другу чергу визначають пе-
релік конкретних кандидатів, 
які отримали мандати в тери-
торіальних виборчих округах. 
На цьому етапі формується 
рейтинговий територіальний 
виборчий список кандидатів 
кожної партії у відповідному 
територіальному окрузі.

Фактично список склада-
ється з двох частин: у верхній 
частині розташовуються лише 
ті кандидати, які отримали не 
менше чверті голосів вибор-
ців (25%) від розміру виборчої 
квоти, у нашому прикладі це 
4000х25% = 1000 голосів, і вони 
всі розміщуються в порядку 
зменшення кількості голосів 
виборців, які їх підтримали; 
у нижній частині списку розмі-
щуються інші кандидати у чер-
говості, визначеній організацією 
партії при висуванні кандидатів. 
Обраними від партії в кожному 
територіальному окрузі стають 
кандидати, які розміщені вище 
у цьому списку, в кількості, що 
відповідає кількості мандатів, 
отриманих партією.

Уявімо, що партія при фор-
муванні списку розмістила під 
номером «1» кандидата А, який 
набрав 150 голосів, під номером 
«2» – кандидата Б, який набрав 
400 голосів, під номером «3» – 
кандидата В, який набрав 1001 
голос, та під номером «4» – 
кандидата Г, який набрав 999 
голосів. Хто ж із цих чотирьох 
кандидатів отримає мандати? 
У нашому прикладі їх три. Кан-
дидат В отримав більше 25% ви-
борчої квоти, стає в партійному 
рейтингу першим та отримує 
мандат. Наступні два мандати 
отримують кандидати А і Б, 
тому що партія їх розмістила 
на першому та другому місцях. 
А кандидат Г, хоча й набрав біль-
ше, ніж А і Б разом, мандат не 
отримує, бо партія його роз-
містила на 4-те місце, а набрати 
більше 25% виборчої квоти він 
не зміг, бо саме йому забракло 
1 голосу!

Продовження –  
у наступному номері
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Нові правила гри для «зеленої енергетики»
За останні п’ять 

років рівень альтер-
нативної енергетики 
в Україні зріс від 1 до 
8%. Цьому сприяли 
високі «зелені  
тарифи».

Однак таке стрімке зростання 
«зеленої енергетики» призвело до 
того, що вона стала надто дорогою 
для держави. Уряду забракло ко-
штів для виплат інвесторам. У таку 
пастку свого часу втрапила Іспанія. 
Щоб не загнати українську еконо-
міку в глухий кут, влада вирішила 
знизити «зелені» тарифи. Що з цьо-
го вийшло і яке майбутнє у від-
новлюваної енергетики, дізнався 
Центр громадського моніторингу 
та контролю.

Дорога «зелена» енергія
Майже 11 років тому Україна 

за прикладом європейських країн 
взяла курс на розвиток відновлю-
ваної енергетики.

Щоб заохотити інвесто-
рів вкладатись у дороге 
обладнання, держава 
запропонувала фінан-
сову компенсацію, яку 
заклали в «зелений 
тариф».

Втім, реальність перевищила 
прогнози урядовців. За даними 
Кабміну, торік частка енергії, що її 
виробили сонячні, вітро- та гідро-
електростанції, сягнула 8,7% в за-
гальному енергетичному балансі 
країни. А закладений в Енергетич-
ній стратегії України показник на 
2020 рік становить лише 7%. Як 
наслідок, наразі держава забор-
гувала підприємцям 14 млрд грн.

На думку експертів, при-
чиною цієї ситуації став 

необґрунтовано висо-
кий «зелений» тариф.

За останні роки інвестиції в га-
лузь стали дешевшими, тож ком-
пенсації теж мають бути менші. 
Торік держава купувала електрику 
від сонячних електростанцій по 
4,14 грн за кВт/год. Водночас від 
АЕС – лише по 70 копійок.

«Ми не можемо в країні, де 
такий рівень бідності, мати най-
дорожчу в Європі зелену енергію. 
Не може бути такого, що країна 
втрачає, бюджет втрачає, а ми 
платимо підвищену ціну за «зе-
лену енергетику», – заявив навесні 
прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Сьогодні українська енерге-
тична система розбалансована. 
Як зауважують експерти, джерела 
відновлюваної енергії складно ін-
тегрувати до єдиної системи. Крім 
того, альтернативні енергоносії 
мають змінний і негарантований 
графік виробництва, що також 
створює певні проблеми.

«На жаль, «зелена» генера-
ція у нас – це негарантоване ви-
робництво. Коли світить сонце 
і коли найшла хмара – буде різне 
виробництво. Тобто вона не ба-
лансує, а навпаки, дає ще більше 
збудження в системі», – заявила 
в. о. міністра енергетики та захисту 
довкілля Ольга Буславець.

Закон про «зелений тариф»
У червні  у ряд пі дписав 

з виробниками відновлюваної 
енергетики Меморандум про 
взаєморозуміння. А в липні де-
путати ухвалили відповідний 
закон, який уже підписав Пре-
зидент Володимир Зеленський. 
Документ став компромісом 
між урядом та інвесторами, 
які погрожували позиватись до 
міжнародних арбітражів через 
невиконання Україною своїх 
зобов’язань. Звичайно, не всі під-
приємці залишились задоволені. 
Однак більшість заявили про ви-
конання їхніх вимог на 95%.

Власне, новий закон 
знизив вартість «зе-
лених» тарифів на 
15% – для СЕС понад 1 
МВт і на 10% для СЕС 
до 1 МВт, а також на 
7,5% – для ВЕС, які були 
введені в експлуатацію 
до 2020 року. Для нових 
сонячних та вітроелек-
тростанцій, зокрема тих, 
які були введені в екс-
плуатацію цього року, 
тариф зменшили на 
2,5%.
В уряді переконані, що такий 

крок дозволить державі зеконо-
мити близько 6 млрд грн на рік, 
доки триває програма підтримки 
(до 2030 року).

Крім того, закон обмежив 
обсяги введення в експлуатацію 
сонячних електростанцій за «зе-
леним» тарифом. Також з 2022 
року альтернативні електростан-
ції повинні нести фінансову від-
повідальність за небаланс своїх 
фактичних та прогнозованих 
графіків виробництва. Допусти-
ма похибка прогнозування для 

ВЕС – 10%, для СЕС – 5%.
Відповідно до змін, уряд закла-

датиме в держбюджеті витрати на 
«зелений тариф» для гарантовано-
го покупця. Обсяг витрат станови-
тиме не менше ніж 20% від про-
гнозованого річного вироблення 
електроенергії з альтернативних 
джерел.

На думку експертів, плюсом 
цього закону є запровадження 
конкурентних умов продажу 
електроенергії через «зелені» 
аукціони. Тобто держава купува-
тиме енергію у тих, хто запропо-
нує найкращу ціну. При цьому 
для маленьких енергоустановок 
депутати залишили можливість 
отримувати «зелений» тариф.

«У законопроєкті врахова-
на моя правка номер 962, яка 
вводить повну та пріоритетну 
оплату «зеленої» електроенергії 
дрібних домашніх СЕС потужніс-
тю до 50 кВт. Станом на 1 липня 
в Україні 26 тисяч домогоспо-
дарств встановили домашні СЕС. 
На моє переконання, саме цих 
дрібних і потрібно підтримува-
ти та розвивати, а не олігархічну 
гігантоманію», – заявив голова 
комітету з питань енергетики та 

житлово-комунальних послуг 
Андрій Герус.

Майбутнє «зелених»
Наразі Міністерство енерге-

тики формує річні квоти для від-
новлюваної енергетики та складає 
графіки проведення «зелених» 
аукціонів, які розпочнуться вже 
наступного року. Розподіл квот 
відбуватиметься в системі «Про-
зорро. Продажі». Зареєструватись 
на участь в аукціоні можна буде 
на електронних майданчиках, зо-
крема на E-Tender.

Як розповіли у міністерстві, 
до 2025 року цінова пропозиція 
на «зеленому» аукціоні не може 
перевищувати 9 євроцентів/кВт, 
а з 2025 року – 8 євроцентів/кВт.

Аналітики погоджуються, що 
зниження «зелених» тарифів та 
конкурентні аукціони є правиль-
ним шляхом розвитку галузі. При-
клад аукціонів в ЄС це підтвер-
джує, там вартість 1 кВт становить 
2–3 євроценти. Крім того, фахівці 
вважають, що такі умови стиму-
люватимуть якраз малий бізнес 
і приватні домогосподарства.

«Домогосподарства, малий 
та середній бізнес, ресторани, 
готелі, торгівельні центри, енер-
гетичні кооперативи об'єднаних 
територіальних громад повинні 
стати основним замовником 
цієї дешевої енергії, яку вони 
самі генерують за допомогою 
альтернативних джерел енергії, 
споживають, а надлишок про-
дають на енергоринок», – пере-
конаний ексзаступник міністра 
енергетики та захисту довкілля 
України Олексій Рябчин.

Експерти зауважують, що «зе-
лений тариф» уже виконав свою 
роль: в Україні відбувся неймовір-
ний стрибок відновлюваної енер-
гетики. Завдяки цьому встановити 
сонячні чи вітряні потужності сьо-
годні стало значно дешевше. А це 
значить, що все більше українців 
зможуть долучитись до енергое-
фективних технологій.

Закінчується термін сплати земельного податку
Головне управління ДПС 

у Житомирській області 
звертає увагу, що наближа-
ється завершення терміну 
сплати земельного податку 
(28.08.2020 р.).

Якщо Ви не отримали податкові повідо-
млення – рішення по земельному податку, 
зверніться до органу Державної податкової 
служби за місцем знаходження земельної 
ділянки.

Відповідно до п. 286.5 ст. 286 Податково-
го кодексу платники податку мають право 
звернутися з письмовою заявою до контр-

олюючого органу за місцем знаходження 
земельної ділянки для проведення звірки 
даних щодо:

– розміру площі земельної ділянки, що 
перебуває у власності та/або користуванні 
платника податку;

– права на користування пільгою із 
сплати податку;

– розміру ставки податку;
– нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між да-

ними контролюючих органів та даними, 
підтвердженими платником податку на 
підставі оригіналів відповідних документів, 
зокрема документів на право власності, ко-
ристування пільгою, контролюючий орган 
за місцем знаходження земельної ділян-
ки проводить протягом десяти робочих 

днів перерахунок суми податку і надсилає 
(вручає) йому нове податкове повідомлен-
ня-рішення. Попереднє податкове повідо-
млення-рішення вважається скасованим 
(відкликаним).

Для звірки даних щодо нарахованого 
земельного податку можете звернутись до 
органу Державної податкової служби за 
місцем знаходження земельної ділянки.

Час роботи – понеділок-четвер, з 08:00 
до 17:00, п’ятниця – з 08:00 до 15:45, обідня 
перерва – з 12:00 до 12:45.

Також чекаємо на звірку платників, 
які набули у власність земельні ділянки 
у 2019 та 2020 роках.

�� Довідка за телефоном:
• Бердичівська ДПІ: (04143) 24028;

• Любарська ДПІ: (04147) 21763;
• Попільнянська ДПІ:(04137) 25349;
• Андрушівська ДПІ: (04136) 94927;
• Хорошівська ДПІ: (04145) 31306;
• Олевська ДПІ: (04135) 21070;
• Лугинська ДПІ: (04161) 91250;
• Коростенська ДПІ: (04142) 96598;
• Малинська ДПІ: (04133) 52668;
• Радомишльська ДПІ: (04132) 42173;
• Баранівська ДПІ: (04144) 43575;
• Новоград-Волинська ДПІ: (04141) 21178;
• Овруцька ДПІ: (04148) 42488;
• Коростишівська ДПІ: (04130) 52380;
• Житомирська ДПІ: (0412) 418537.

Головне управління ДПС  
у Житомирській області
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Як розпізнати інфаркт та вчасно  
надати медичну допомогу: рекомендації

За статистикою 
Всесвітньої організа-
ції охорони здоров'я, 
хвороби серця забира-
ють понад 17 мільйо-
нів життів щороку по 
всьому світу.

Про основні ознаки інфаркту 
міокарду та серцевого нападу, 
при яких треба негайно викли-
кати екстрену допомогу, розпо-
відають на сайті МОЗ.

Інфаркт міокарда – це ура-
ження серцевого м'яза, виклика-
не гострим порушенням його 
кровопостачання. При цьому 
уражена частина м'яза відмирає, 
тобто розвивається її некроз. 
Загибель клітин починається 
через 20–40 хвилин з моменту 
припинення кровотоку.

«Найпоширеніша причина 
інфаркту – це стеноз або звужен-
ня судин. Він може утворювати-
ся повільно. Серце адаптується 
до цього – виростають дрібні су-
дини, відбувається компенсація. 
Хворий приймає ліки, і йому 
стає краще. Але настає момент, 
коли відбувається запалення 
цього звуження.

Це призводить до утворення 
тромбу, і судина, що два роки 
звужувалася, за кілька хвилин 

повністю перекривається тром-
бом. Кровотік припиняється. 
Це різке закриття судини при-
зводить до відсутності поста-
чання крові у частині серцевого 
м’яза. Ці наслідки називаються 
інфарктом міокарда», – розпові-
дає Максим Соколов, член прав-
ління Асоціації інтервенційних 
кардіологів України, спеціаліст 
експертної групи з кардіології 
та кардіохірургії Міністерства 
охорони здоров'я України.

Майже завжди ознаки 
інфаркту міокарда:

• Інтенсивний постійний 
біль за грудиною;

• Біль не припиняється після 
прийому нітрогліцерину;

• Тривалість болю більше 15 
хвилин;

• При таких симптомах необ-
хідно негайно телефонувати 103.

«Головне завдання при ін-
фаркті – максимально швидко 
відкрити заблоковану судину. 
Якщо це зробити за 2 години, 
то інфаркт не встигає завдати 
великої шкоди міокарду (сер-
цевому м’язу). Відповідно до 
європейських протоколів лі-
кування, стентування (заміна 
пошкодженої судини) мають 
проводити у перші 2 години 
контакту пацієнта з медичним 
персоналом (максимум 12 годин 

від початку симптомів). З часом 
шкода стає все більшою, а якщо 
взагалі не відкрити судину, то 
20% пацієнтів помирають, а по-
ловина з тих, хто виживає, зали-
шаються інвалідами», – говорить 
Максим Соколов.

Як виявити серцевий напад 
та коли викликати 103

Стенокардія (серцевий на-
пад, як звикли називати цей 
стан пацієнти) може перерости 
в інфаркт міокарда.

Стенокардія напруги – стан, 
який поступово розвивається 
через формування атеросклеро-
тичних бляшок в судинах серця.

Серцевий напа д (напа д 

стенокардії) виникає під час 
фізичного навантаження за 
рахунок невідповідності між 
підвищеною потребою серця 
в кисні і можливістю його до-
ставити через звужені серцеві 
судини (стеноз). Тобто серце не 
отримує достатньо кисню.

Симптоми серцевого нападу
Ознаки серцевого нападу – 

біль (відчуття тяжкості, тиску, 
печіння), який:

• виникає внаслідок фізич-
ного навантаження, підвищення 
частоти серцевих скорочень;

• виникає (локалізується) за 
грудиною і/або у лівій половині 
грудної клітки;

• «віддає» у руку, під лопат-

ку, нижню щелепу або шию 
зліва (спостерігається не у всіх 
випадках);

• зникає через 2–3 хвилини 
після припинення фізичного 
навантаження або прийому ні-
трогліцерину.

Що робити  
при серцевому нападі:

Припинити фізичне наван-
таження, заспокоїтися. Зателе-
фонувати своєму лікарю. Лікар 
може призначити прийом нітро-
гліцерину.

Якщо напад не вдається зня-
ти протягом 15–20 хвилин – тер-
міново телефонуйте 103.

Викликати екстрену 
допомогу також треба, якщо:

• біль постійний та стає ін-
тенсивнішим;

• біль хвилеподібно повто-
рюється у стані спокою;

• виникає різка слабкість, 
відчуття страху;

• частішає пульс;
• різко коливається артері-

альний тиск.
Якщо є хоча б один із цих 

симптомів – негайно звертайтесь 
за медичною допомогою. Серце-
вий напад, який триває понад 
15–20 хвилин, може перерости 
в інфаркт міокарда.

ВБИВЧА КРАСА: чим небезпечний сухий лід  
і чому його застосування краще уникати

Сухий лід є поширеною хі-
мічною речовиною, яку активно 
використовують у харчовій галузі 

для ефектної подачі страв або 
коктейлів, а також на фестивалях 
та шоу для гарного виступу, – роз-

повідає телеканал «Україна».
За своїм ск ладом с ухий 

лід – це твердий діоксид вугле-
цю СО2. Він має вигляд невели-
ких гранул, які є спресованим 
газом і  мают ь  т емперат у-
ру –73 °C. Єдиною небезпекою 
цієї речовини в твердому стані 
для людини стануть сильні опі-
ки при відкритому контакті зі 
шкірою. Тому брати ці цікаві 
гранули руками без захисних 
рукавичок категорично не ре-
комендується.

Сухий лід і ризики під час 
його використання

Сухий лід особливий, тому 
що може мати тільки два стани: 
твердий і газоподібний. Сухий 
лід і вода разом дають білий 
густий дим без запаху, який 
плавно розтікається поверхнею. 
Чимось цей дим нагадує дим 
від вейпу. Як відомо, вуглекис-

лий газ важчий за кисень, тому 
він розчиняється, не піднімаю-
чись догори. Видовище зачаро-
вує, однак, не варто забувати, 
що такий гарний димок може 
стати смертельно небезпечним 
для людини, якщо з ним пово-
дитися неправильно.

Варто запам'ятати, що вико-
ристовувати сухий лід необхідно 
тільки в добре провітрюваних 
приміщеннях, оскільки без 
вентиляції повітря швидко на-
сититься вуглецем, а кількість 
кисню у ньому різко знизиться. 
Це може призвести до задухи, 
втрати свідомості і навіть смерті.

Летальні випадки
Нещодавно при неправиль-

ному використанні сухого льоду 
загинуло три людини. Сухий 
лід у лазні, яка є не просто по-
гано провітрюваним приміщен-
ням, але ще і приміщенням із 
високою температурою, вирі-

шили використати на дні наро-
дження однієї блогерки. Сухий 
лід у басейні, який пізніше став 
причиною смерті трьох людей 
з ї ї компанії, виявився там не 
випадково. Чоловік іменинниці 
висипав 25 кілограмів цієї ре-
човини для «вау ефекту», щоб 
отримати гарний дим у басейні. 
Однак стрибати в цей дим ста-
ло фатальною помилкою для 
молодих людей.

Як ви вже зрозуміли, в жод-
ному разі не можна вдихати 
дим, що з’являється при змі-
шуванні сухого льоду з водою, 
оскільки він є чистим концен-
трованим вуглекислим газом 
і стане причиною утруднення 
дихання, а в гіршому випад-
ку – смерті. Працювати з сухим 
льодом бажано в спеціальній 
захисній формі, масці і рука-
вичках, аби мінімізувати ризик 
опіків тіла або пошкодження 
очей.
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Житомирська міськрада пропіарить себе за 
рахунок громади майже на 200 тисяч гривень

Руслан Мороз

Не встигла Центральна 
виборча комісія оприлюд-
нити план ді, як всі жито-
мирські політики ринулися 
створювати собі «позитив-
ний» образ. Але частіше – за 
рахунок виборців.

Так, на сайті Prozorro був проведе-
ний тендер з двох лотів, де лот 1 – по-
слуги з виготовлення інформаційних 
відеосюжетів за участю міського голови, 
посадових осіб та депутатів Житомир-
ської міської ради, виконавчого комітету 
міської ради і трансляція їх на теле-
баченні на території Житомирської об-
ласті, лот 2 – послуги з виготовлення 
відеозвітів, зйомки брифінгів міського 
голови, посадових осіб та депутатів Жи-
томирської міської ради, виконавчого 
комітету міської ради з подальшою 
трансляцією їх по телебаченню на те-
риторії Житомирської області.

Заявлена вартість обох лотів станови-
ла біля 200 тисяч гривень.

Участь у торгах взяли тільки дві ком-

панії – «СК-1» (ТОВ «Медіа-Проспект») 
та «Союз-TV» (ТОВ «Телерадіокомпанія 
«Союз-ТВ»»). З незрозумілих причин 
переможцем визнано ТОВ «Медіа-Про-
спект», хоч їх пропозиція була трохи 
дорожча, ніж в конкурента.

За чутками з джерел в міськраді, це 
викликано більш доступною аудиторією 
каналу «СК-1», але від подробиць пред-
ставники міськради утримуються.

Причому другий лот починає діяти 

саме в розпал передвибор-
чої кампанії, коли депутати 
і очільники міста, як пра-
вило, більше займаються 
самопіаром, ніж перейма-
ються потребами міста.

За інформацією з від-
критих джерел, ТОВ «Ме-
діа-Проспект» зареєстро-
ване в Житомирі в грудні 
2012 року, на даний час 

співзасновниками є Веретельник Олена 
Василівна та ПП «Виробниче комерційне 
підприємство Проспект». Кінцевим бене-
фіціаром зазначено Пухтаєвича Михайла 
Георгійовича.

За повідомленнями ЗМІ, Олена 
Веретельник є дружиною Олександра 
Рабіновича, який очолює Житомир-
ську територіальну організацію партії 
Петра Порошенка «Європейська Со-
лідарність» та є однокласником і дав-
нім бізнес-партнером мера Житомира 
Сергія Сухомлина.

Нагадуємо, що в поточному році ви-
конавчий комітет Житомирської міської 
ради вже оголошував закупівлю за поді-
бними лотами, але всі пропозиції були 
відхилені, і торги визнали такими, що 
не відбулися.

Що спостерігати на небі в серпні: метеорний потік 
Персеїди, п'ять яскравих планет і дві комети для телескопа

Візитна картка 
серпня – метеорний 
потік Персеїди

Давайте розберемося, коли 
і як можна нарахувати більше 
всього «падаючих зірок» і як за 
ніч зловити в окуляр телескопа 
не тільки всі яскраві планети Со-
нячної системи – від Меркурія до 
Сатурна – але й пару-трійку комет.

Науковий сайт «N + 1» розпо-
відає про астрономічні явища, які 
можна спостерігати в серпні.

Яскравий метеор  
потоку Персеїди

Коли мова заходить про па-
даючі зорі, перш за все, згадують 
про серпень у метеорному потоці 
Персеїди. З 17 липня по 24 серпня 
Земля пролітає 100 мільйонів кі-
лометрів по орбіті (це дві третини 
відстані до Сонця), і весь цей час 
рухається через потік частинок, 
залишених кометою Свіфта-Таттла.

Цього року пік інтенсивнос-
ті метеорного потоку припаде 
на ніч з 11 на 12 серпня. Зенітне 
годинне число метеорів (ZHR), 
за прогнозами Міжнародної ме-

теорної організації, може досягти 
100 метеорів замість середнього 
значення 50–70. Плюс цього року 
в тому, що ніч максимальної інтен-
сивності припаде на час, близький 
до останньої чверті Місяця. Тому 
найкращий час для спостережен-
ня метеорів – перша половина 
ночі, поки Місяця немає на небі. 
Чим далі вам при цьому вдасться 
виїхати від міського світла, тим 
краще. Оптичні прилади для спо-
стережень не потрібні: адже поля 
зору, навіть бінокля, не кажучи 
вже про телескоп, мізерно мало 
в порівнянні з областю неба, на 
яку варто звернути увагу.

Найдрібніші порошинки, сти-
каючись із Землею, залишають 
незабутнє враження у спостеріга-
чів на поверхні планети. Метеори 
Персеїд, пролітаючи зі швидкіс-
тю приблизно 60 кілометрів на 
секунду, стикаються з верхньою 
частиною атмосфери на висоті 
близько 80 кілометрів. При спо-
стереженні в період максимуму 
потоку нам буде здаватися, що 
сліди метеорів виходять з зони 
красивого сузір'я північної півкулі 
неба – сузір'я Персея. Ви знайдете 
його на північному сході, орієнту-
ючись на відоме сузір'я Кассіопея.

Спостерігаємо  
яскраві планети

П'ять планет Сонячної сис-
теми – Меркурій, Венера, Марс, 
Юпітер і Сатурн – відомі з глибо-
кої давнини, їх легко знайти на 
небі неозброєним оком. У серпні 
можна побачити їх всі.

Найбільш складний для спо-
стереження Меркурій – більшу 
частину часу він настільки близь-
кий до Сонця, що буквально тоне 
в його сяйві, але на початку серп-
ня, на світанку, в сузір'ї Близнюків 
на світлому небі можна побачити 
його червону іскорку. Потім Мер-
курій пройде між Сонцем і Зем-
лею (правда, не зовсім на одній 
лінії – на диску Сонця ми його не 
побачимо), щоб 1 жовтня засяяти 
на вечірньому небі на найбільшій 
кутовій відстані від Сонця.

А ось для Венери, найяскраві-
шої планети Сонячної системи, 
найбільша кутова відстань від 
Сонця настане вже в цьому місяці. 
Вранці 13 серпня її можна буде 
спостерігати найдовше і практич-
но на темному небі. У телескоп 
буде видна фаза планети.

Марс у серпні активно готується 
до протистояння – його блиск вже 

в липні кидався нам в очі, зросте за 
місяць практично вдвічі. Червону 
планету можна спостерігати на тлі 
зірок сузір'я Риб, в середині ночі 
вона піднімається над східним го-
ризонтом. Неозброєним оком Марс 
виглядає як яскрава червонувато-
оранжева зірка, а в телескоп впев-
нено можна розрізнити його диск.

Сатурн і Юпітер в серпні. 
Південно-східний обрій через 
годину після заходу сонця

Планети-гіганти Юпітер і Са-
турн після протистояння в липні 
практично зупинилися в своєму 
русі в сузір'ї Стрільця. Для нас, 
спостерігачів з Північної півкулі 
Землі, такий стан найбільш ціка-
вих планет-гігантів – невисоко над 
горизонтом, в сузір'ї, де розташо-
вана зараз точка зимового сонцес-
тояння – незручно, але ми можемо 
радіти, що вони її минули, і з кож-
ним роком умови спостереження 
явищ в системі супутників Юпі-
тера і кілець Сатурна будуть тіль-
ки поліпшуватися. Газові гіганти 
спостерігаються в серпні поруч 
один з одним. Юпітер неозброє-
ним оком відрізнити від Сатурна 
легко – він значно яскравіший.

Мета для телескопа – 
комети

Героїня минулого місяця, ко-
мета C/2020 F3 NEOWISE, благо-
получно пережила зближення 
з Сонцем, пройшла на відстані 
103 мільйони кілометрів від Зем-
лі і зараз продовжує від нас від-
далятися. Неозброєним оком її 
вже не побачити, але комета, як 
і раніше, – прекрасна мета для ві-
зуальних спостережень в телескоп 
і астрофотографії. Вона переміща-
ється по сузір'ях Волосся Вероніки, 
Волопаса і Діви, а це значить, що 
шукати на небі її потрібно неви-
соко над горизонтом на заході. До 
речі, в тому ж напрямку можна 
знайти ще пару відносно яскра-
вих – для телескопа, звичайно – 
хвостатих мандрівниць: C/ 2019 U6 
Lemmon і С / 2017 T2 PANSTARRS. 
Кращий час для полювання за 
кометами і взагалі будь-якими 
туманними об'єктами – середина 
серпня: Місяць спадає (остання 
чверть 12 серпня), піднімається 
над горизонтом пізно, а значить, 
не засвічує небо на початку ночі. 
Найтемніші ночі, звичайно, че-
кають нас в молодику – він буде 
19-го серпня.

 Учасники тендеру. Джерело: Прозорро

 Інформація про лот 1. Джерело: Прозорро  Інформація про лот 2. Джерело: Прозорро
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У селі Барашівка люди страждають  
від пилу і бездіяльності влади

Руслан Мороз

До нашої редак-
ції надійшов лист 
від мешканця села 
Барашівка, де люди 
страждають від пилу 
та бруду на єдиній не-
асфальтованій дорозі 
з Житомира.

«Доброго дня! Пишу Вам від 
безвихідної ситуації, хочу розпо-
вісти та показати, як страждають 
люди від пилу та бездіяльності 
влади навіть з прийняттям де-
централізації! Отже, до ситуації. 
Поблизу Житомира розміщене с. 
Барашівка, до села підходить дві 
дороги, одна дорога прямує з с. 
Іванівка, з траси М-21, друга – з м. 
Житомира, з вул. Соснової. По 
дорозі з с. Іванівки їздять тільки 
легкові автомобілі, так як в цен-
трі с. Барашівка дерев’яний міст 
з гнилих дошок, по яких навіть 
страшно йти пішки, а про ван-
тажівки, навіть про хлібовоз, не 
може йти мова!

Маршрутне таксі також зу-
пиняється біля мосту (це кінце-
ва зупинка) через аварійний міст, 
і люди змушені йти ще до 4 км 

пішки, щоб добратися додому. 
Щодо аварійного мосту в с. Ба-
рашівка запитував в селищного 
голови: як так? Відповідь мене 
вразила: «За документами там 
нормальний залізобетонний міст, 
все вкрали попередники».

За словами дописувача, най-
прикріша і страждальна ситуація 
з дорогою, яка йде з Житомира 
по вулиці Сосновій. Це всього три 
кілометри від самого Житомира! 
Мешканці навіть склали таблицю 
зауважень до якості дорожнього 
покриття в Барашівці:

1. Стовпи пилюки від щебе-
невого покриття дороги, які не 
дають нормально дихати. Дороги 
з щебеню вже майже ніде немає;

2. Пил нікуди з дороги не 
зникає, так як по обидві сторо-
ни розміщений ліс, видимість 
просто відсутня при проїзді 
декількох авто;

3. Дорога висипана щебенем 
середньої фракції, що саме по собі 
передбачає занос автомобіля при 
поворотах, пошкодження елемен-
тів кузова від ударів, зношення ре-
зини та поломку ходової частини. 

За словами дописувача, він за рік 
оплачує ремонт ходової частини 
авто майже на 7000 грн;

4. Пішоходи та велосипедис-
ти страждають від ударів каменів 
з-під коліс проїжджаючих авто 
та від пилу;

5. Всі вантажні автомобілі їз-
дять через дорогу по вулиці Со-
сновій та створюють справжню 
пилову «бурю», так як міст в цен-
трі села аварійний і єдиний шлях 
тільки через пил;

6. Маршрутне таксі також їз-
дить по пиловій завісі. Через та-
кий стан дороги перевізники не 
хочуть пускати нормальні автобу-
си, зараз їздять так звані «зломки», 
та скорочують кількість рейсів на 
день (раніше їздили через годину, 
зараз зранку, в обід та ввечері);

7. Від пилу ввечері в с. Барашів-
ка можна спостерігати справжній 
смог – туман з пилу та бруду.

Також місцеві мешканці 
скаржаться, що на запитання 
в сільській раді про ремонт до-
роги відповідають, що ця дорога 
вважається під’їздною до дачного 
масиву і на балансі в сільській раді 
не стоїть.

Самі дачники вже багато років 
звертаються до влади міста Жито-
мира та Іванівської сільської ради 
щодо взяття дороги на баланс міс-
та чи сільської ради.

Але чиновники і Житомира, 
і Іванівської сільської ради катего-

рично не хочуть брати цю дорогу 
на баланс, тому що простіше «пе-
ревести» це питання на дачників, 
які не в змозі самі вирішити про-
блему з дорожнім покриттям.

До того ж, дачники кожного 
року платять із внесків за техні-
ку (грейдер) для того, щоб хоч 
якось вирівняти страшні ями, 
які утворюються від вантажівок 
та транспорту як з дачного маси-
ву, так і самого села Барашівка. 
Дачники збирали збори та під-
німали питання, щоб самотужки 
відремонтувати хоча б 1 км дороги 
від будинків вглиб лісу, щоб не ди-
хати пилом з гранітного кар’єру. 
Для цього необхідно близько 
1,5 млн грн, а це непідйомні гроші 
для людей.

Тому люди, які стали заруч-
никами ситуації, звертаються до 
влади з проханням відремонтува-
ти три кілометри дороги, до того 
ж, єдиної дороги, яка йде з міста 
Житомир та не має асфальтового 
покриття.

Також в листі повідомляєть-
ся, що на даній дорозі 04.08.2020 
сталася чергова ДТП (вже 7-ма чи 
8-ма за 2020 рік). Автівку знесло 
в кювет, але людина дивом вря-
тувалася!

Люди сподіваються на допомо-
гу влади та депутатів. Про подаль-
ший перебіг подій ми обов’язково 
проінформуємо читачів нашого 
видання.

Ту-104-м – подарунок Житомиру від маршала Скорикова
Андрій Козаченко

Символом дитин-
ства вже кількох по-
колінь є літак у жи-
томирському парку 
ім. Гагаріна.

Та мало хто знає, як цей улю-
блений всіма літак потрапив до 
нашого міста. Навколо нього хо-
дить багато легенд та припущень. 
Усю правду 9 років тому розпо-
вів колишній перший секретар 
Житомирського міськкому КПУ 
Микола Яковенко. Це саме завдя-
ки йому – почесному громадянину 
Житомира – ми маємо легендар-
ний Ту-104-м.

– Наш Ту-104-м – літак спе-
ціального призначення, який 
обслуговував командування Мі-
ністерства оборони СРСР. У 80-х 
роках він, відпрацювавши свій 
ресурс, підлягав списанню, – 

згадував Микола Яковенко. – 
У 1981-му році відбувся 26 з’їзд 
КПРС. У складі делегації депу-
татів від Житомирської області 
на 26-й з’їзд прибув Григорій 
Петрович Скориков – маршал 
авіації, з яким я був добре зна-
йомий. У складі делегації був 
і я як перший секретар Жито-
мирського міськкому партії. 
У період роботи з’їзду, в пере-
рві між засіданнями, я попро-
сив маршала Григорія Скорикова 
як делегата залишити пам’ять 
для житомирян. Поруч стояли 
нині покійні Віктор Олексан-
дрович Кременицький, Василь 
Михайлович Кавун, Царство їм 
Небесне. Вони мені кажуть: «Що 
ти випрошуєш? Чого ти ставиш 
маршала в незручне становище? 
І що ти просиш?». Я відповідаю: 
«Літак!». Кременицький і Кавун 
продовжують: «Знайшов, що 
просити…» А Григорій Петрович 
каже: «Яке питання може бути? 
Я дарую тобі, як колишньому 
авіатору, літак!». Я сприйняв це 
як жарт і відповідаю: «Це місту 

Житомиру. Ми будемо на ньому 
літати навколо Житомира».

Ось так поговорили, закін-
чився з’їзд. За словами Миколи 
Микитовича, минуло місяці два-
три. І от якось одного разу через 
приймальню йому повідомляють, 
що телефонують із Міністерства 
оборони СРСР.

– Піднімаю трубку і чую: 
«Маршал Скориков Григорій 
Петрович. Привіт. Як життя про-
ходить?». Я відповідаю: «Вашими 
молитвами». Він: «Ти просив літак 
у подарунок? Все, завтра з Астра-
хані вилітає Ту-104-м. Екіпаж – 7 
осіб». Я був втішений і приємно 
здивований», – згадував Микола 
Яковенко.

А літак потрібно ж зустріти. 
Яковенко зателефонував генера-
лу Георгію Долганову, команду-
вачу дивізією в Озерному, куди 
повинен сідати літак. А він від-
повідає: «Я вже знаю, отримав 
шифровку і хотів дзвонити тобі». 
Також Микола Микитович за-
телефонував директору куль-
тосвітнього училища (сучасний 

Житомирський коледж культури 
і мистецтв імені Івана Огієнка – 
авт.), щоб підготували студентів 
з хлібом-сіллю – зустрічати цей 
літак. Зустріли красиво літак, 
екіпаж забрали, розписали куль-
турну програму по місту. Вони 
були на таких підприємствах, 
як меблевий комбінат, фабри-
ка «Комсомолка», хімкомбінат, 
льонокомбінат. Також побували 
в музеї Корольова, в гідропарку, 
на виставі в театрі. Із вдячністю 
за цей подарунок усім їм вру-
чили гарні подарунки від жи-
томирян.

Минув час – треба ж літак по-
ставити десь. Прийняли рішення 
поставити його в Піонерському 
парку, який розташований право-
руч від парку імені Гагаріна. Стало 
питання, як його перевезти, адже 
він – великий. Внесли пропозицію 
зняти крила, хвостове оперення. 
Залишилася, по суті, одна раке-
та на колесах. Проклали шлях: 
Озерне – вулиця Жуйка – Толсто-
го – поворот на вулицю Першого 
Травня – Кочерги.

– Ми з генералом Долгановим 
попередньо проїхали, перегля-
нули весь шлях. Адже Георгій 
Юрійович відповідав за літак 
перед Скориковим, – розповідав 
Микола Яковенко. – Щоб пройти 
через Бердичівську біля музичної 
фабрики і біля Бульвару, підні-
мали тролейбусні дроти. Через 
них не можна було везти літак по 
Бердичівській.

Другий етап – як його заді-
яти. Прийняли рішення в літаку 
зробити дитячий кінотеатр. Там 
можна було показувати різні дитя-
чі фільми, а за допомогою панелі 
приладів прищеплювати любов 
до льотної майстерності. На жаль, 
вже через пів року літак обікрали. 
Вночі відкрили внизу люки, за-
лізли і зняли багато приладів. За 
словами співрозмовника, це могли 
зробити тільки фахівці.

«Цей літак – історія розвитку 
нашої авіації. Він буде стояти сотні 
років, якщо за ним доглядати, чис-
тити його, підфарбовувати», – як 
заповіт прийдешнім поколінням 
підсумував Микола Яковенко.
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Вечір пам'яті Віктора Цоя
15 серпня виповнюється 30 

років від дня смерті легендарного 
рок-музиканта, соліста культової 
групи «Кіно» Віктора Цоя. У цей 
день телеканал «Інтер» присвятить 
ефір пам'яті артиста.

О 20:30 «Інтер» покаже прем'єру 
документального проєкту власного 
виробництва «Цой живий. 30 років 
без "Кіно"». Віктор Цой встиг побути 
зіркою зовсім недовго – всього 953 
дні. 5 січня 1988 року вийшов п'ятий 
за рахунком альбом групи «Кіно» 
під назвою «Група крові», який при-
ніс музикантам всенародну славу 
і популярність. А 15 серпня 1990-го 
життя Цоя раптово обірвалася на 
злеті. Але його творчість актуальна 
до сих пір, а шанувальники впевне-
ні, що «Цой – живий» … Яким на-

справді був Віктор Цой? Що сприяло 
формуванню його музичного смаку? 
Як і за яких обставин були написа-
ні його пісні? Що значила в житті 
Цоя любов? Хто допоміг скромному 
випускнику ленінградського ПТУ 
стати рок-зіркою? І що пов'язувало 
Віктора Цоя з Києвом? Про це та 
багато іншого – в документальному 
проєкті телеканалу «Інтер».

О 21:30 вперше на телебаченні 
буде показаний короткометражний 
фільм «Кінець канікул» за участю 
Віктора Цоя і групи «Кіно». Карти-
на режисера Сергія Лисенка, знята 
в 1986 році в Києві, справила вели-
чезний вплив на подальшу кар'єру 
Цоя. Після «Кінця канікул» музи-
канта запросили зніматися у фільмі 
Сергія Соловйова «Асса» і картині 

Рашида Нугманова «Голка».
О 22:00 в ефірі «Інтера» – ювілей-

ний концерт групи «Аліса» «Ми ра-
зом!». У ньому в тому числі прозву-
чать пісні групи «Кіно» – «Спокійна 
ніч» і «Пісня без слів», які виконає 
Костянтин Кінчев, соліст «Аліси» та 
близький друг Віктора Цоя.

А о 00:10 дивіться на "Інтері" спе-
ціальний випуск проєкту «Слідство 
вели …» – «Смертельний поворот» – 
про таємниці загибелі лідера групи 
«Кіно». Що трапилося 15 серпня 
1990 року на пустельній трасі під 
Ригою – випадкова автокатастро-
фа або трагічна неминучість? Де-
сятки версій смерті Віктора Цоя, 
але яка з них правильна? Леонід 
Каневський проводить власне роз-
слідування.

Платівка із Житомира.  
До 12 серпня – Дня вінілових платівок

Руслан Мороз

Молоде покоління 
вже і не пам’ятає, як 
колись в будинках 
звучала музика з про-
гравачів вінілових 
платівок.

З Вікіпедії ми можемо дізна-
тися, що грамофонна платівка 
(пластинка), вінілова платівка – 
аналоговий носій звукових даних 
для відтворення на програвачі 
вінілових дисків, де звук зберіга-
ється в рельєфі кругових доріжок 
диска у вигляді вигравіруваної або 
відтиснутої спіральної борозен-
ки різної ширини, яка відповідає 
звуковим коливанням. Пересуваю-
чись доріжкою, голка звукознімача 
грамофона вібрує, вібрація пере-
творюється в електричні сигнали, 
які підсилюються, і знову пере-
творюється – в звукові хвилі.

З появою у 1980-х роках ла-
зерних компакт-дисків вінілові 
платівки пішли в тінь. Любителів 
музики не завжди влаштовують їх 
великі розміри при невеликій три-
валості відтворення, їх крихкість, 
властивість пошкоджуватись і по-
рівняно невисока якість звуку. Але 
тонкі поціновувачі продовжують 
вважати, що аналоговому звукові 
старомодних платівок властива 
особлива теплота, життєвість, 
що не передається цифровим за-
писом. З відмовою від лазерних 
дисків популярність вінілових 
записів почала відновлюватися.

Прообразом грамплатівки 
прийнято вважати восковий ци-

ліндр – звуконосій фонографа 
Т. А. Едісона, на якому в грудні 1877 
року була записана перша у світі 
фонограма. Проте пріоритет від-
криття принципу механічного за-
пису і відтворення звуку належить 
французькому поетові, музиканто-
ві, ученому Шарлю Кро (1842–1888), 
що представив 3 квітня 1877 року 
Французькій академії свою робо-
ту «Процес запису і відтворення 
явищ, що сприймаються слухом».

Наприкінці XIX століття 
у Камдені (США) відкрито пер-
шу у світі фабрику грамплатівок, 
що поклала початок найбільшо-
му концерну грамплатівок «RCA 
Victor». У кінці XIX століття і на 
початку XX століття компанії 
і фірми з виробництва грамп-
латівок, грамофонів (патефонів) 
створюються в США – «Columbia», 
у Франції – «Pathé», у Великій Бри-
танії – «His Master's Voice», в Іта-
лії – «La voce del Padrone».

У 1901–1902 роках була орга-
нізована фабрика грамплатівок 
у Ризі, а в 1910 почав роботу Апре-
лєвський завод грамплатівок під 
Москвою, який згодом став най-
більшим підприємством із ви-
робництва грамплатівок у СРСР.

У 1930-х роках платівки виго-
товляли з однією композицією на 
одному боці, й часто один концерт 
одного й того ж виконавця прода-
вали комплектом платівок, часто 
в картонних коробках, а іноді в ко-
робках, оздоблених шкірою. Зовні 
ці обгортки дуже нагадували фото-
альбоми. Тому й комплекти платі-
вок почали називати record albums 
(тобто «альбом із записами»).

Вважається, що перші грамп-
латівки зі співом українською 
мовою були випущені у 1899 році 
фірмою «Еміль Берлінер» в Лондо-

ні. Записи зроблені під час гастро-
лей російського хору С. Медвєдє-
вої, диригент – С. Медвєдєва. Один 
запис від 15 березня 1899 року під 
номером у каталозі 11017 (1616) мав 
назву «Чорні хмари», вірогідно, це 
був дует Оксани і Андрія з опери 
«Запорожець за Дунаєм», інша 
платівка 13.03 1899 року – пісня 
«Сонце низенько» (номер у ката-
лозі 11003 (1589), виконує М. Ру-
бін), 16 та 17 березня 1899 року цей 
же хор записав кілька платівок 
з українськими піснями (названі 
малоросійськими). На теперішній 
час ці записи невідомі. У 1900 році 
«Еміль Берлінер» записав ще сім 
українських платівок. У Львові 
у 1904–1905 роках зроблено за-
писи українських пісень у ви-
конанні Г. А. Крушельницької, 
а у 1909 році – Ф. М. Лопатинської.

У 1908–1909 роках Лесею 
Українкою була організована ет-
нографічна експедиція по Ліво-
бережжю, до складу якої увійшли 
Ф. М. Колесса, О. Г. Сластіон та 
О. І. Бородай. Під час експедиції 
зроблені записи на фонограф 
пісень та дум у виконанні народ-
них кобзарів. До 100-річчя Лесі 
Українки у 1971 році ці записи 
були відреставровані та випущені 
у вигляді платівки «Леся Українка 
з думою і піснею народа», на якій 
є й голос самої поетеси.

З 1911 року в Києві працювала 
фірма грамзапису «Екстрафон», яка 
вперше на території України почала 
виготовляти грамплатівки на місці. 
Першими українськими платівка-
ми, виготовленими в Києві, були 
записи хору М. А. Надєждинського 
з піснями «Гуляв чумак на риночку», 
«Ой, летіла горлиця», «Ой, ходила 
дівчина», «Закувала та сива зозуля» 
та іншими, усього – 7 пісень.

В наш час знавці знову почали 
цікавитися вініловими платівка-
ми. Так, в Києві регулярно прохо-
дить «KYIV VINYL MUSIC FAIR» – 
всеукраїнський зліт колекціонерів 
вінілових пластинок, платформа 
для спілкування аудіофілов 
і просто поціновувачів музики. 
Тут представлені оригінальні ві-
нілові платівки різних років, нові 
видання, музична література та 
аксесуари, консультації фахівців 
з аудіотехніки.

«Наша місія – популяризація 
та підтримка культури споживан-
ня музики», – додають організа-
тори.

А також на початку цього року 
Вахтанг Кіпіані провів аукціон на 
підтримку Музея-архіву преси 
та «Історичної правди». Лотом 
стала вінілова платівка Квітки 
Цісик з найкращими її піснями. 
Стартова ціна вінілової платівки 
становила 1000 гривень.

Але дуже мало хто знає, що 
в Житомирі також виготов-
лялися платівки. Це були гра-
мофонні платівки уже старого 

зразка – швидкість для них стано-
вила 78 обертів на хвилину. Якість 
також була не дуже високою. Але 
це були повноцінні платівки з за-
писами відомих на той час вико-
навців. Частіше запис відбувався 
в спеціальному приміщенні при 
заводі.

На тій платівці, яку нам 
вдалося знайти, зазначено, 
що вона вироблена на «Заводі 
побутових приладів Жито-
мирського облмісцевпрому» 
та містить два записи у вико-
нанні Державного Сибірського 
хору. Це були жартівливі пісні 
з такими ж не менш жартівли-
вими назвами. Дата, коли були 
виготовлені платівки, не вказана, 
але звертаючи увагу на те, що 
вони виготовлені за ГОСТ 2589–61, 
тобто за стандартами 1961 року, 
а швидкість обертів зазначена в 78 
обертів за хвилину, то можна зро-
бити припущення, що дані платів-
ки приблизно були вироблені не 
пізніше 1971 року, коли виробни-
цтво платівок з такою швидкістю 
відтворення припинилося.
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

•	Акційна пропозиція!	Кредитна	допо-
мога	без	довідок,	застави	та	поручите-
лів	від	5000	до	500000	грн.	Виводимо	з	
чорних	списків.	Пенсіонерам	та	непра-
цевлаштованим.	eurocredit.nethouse.ua	
Ген.	Лiц.	НБУ	№220-2	від	24.12.2013р.	
(095)8620855;(097)3670476

ВОДІЇ КАТ Д ПОТРІБНІ ДЛЯ РОБОТИ НА 
МАРШРУТАХ М. КИЄВА. ДОХІД ВІД 1200 
ГРН/ДЕНЬ. ЖИТЛО . РЕМОНТ ВИКОНУЄ 
ПІДПРИЄМСТВО. 0665215397

• ДВІРНИК НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ 
НА ЖИТОМИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД. 
0678804116

МУЛЯРИ (КАМІНЩИКИ) ПОТРІБНІ ДЛЯ 
БУДІВНИЦТВА БАГАТОПОВЕРХОВИХ 
БУДИНКІВ В М. КИЇВ. ВАРТІСТЬ ЗА 1 
КУБ. М. КЛАДКИ - 750-800 ГРН. ВАР-
ТІСТЬ ЗА 1 КВ.М. - 150 ГРН. ОФІЦІЙНЕ 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ЗАРОБІТНА 
ПЛАТА. 0965453888

ЗАЛИВКА ПІДЛОГИ НА ВНУТРІШ-
НІ РОБОТИ В ПРИВАТНИЙ БУДИНОК 
(ОБУХІВСЬКИЙ Р-Н, С.РОМАНКІВ). 
ЗАРАБІТНА ПЛАТА 120ГРН/КВ.М 
0672322787,0443622787

•	Офіційне працевлаштування	(Поль-
ща,	Чехія).	Будівництво,	зварюваль-
ники,	токарі,	фрезерувальники,	водії,	
готелі,	ресторани,	догляд,	фабрики,	за-
води.	Відкриття	віз	(робоча,	шенген,	Во-
єводська).	Л.МСПУ-АВ585242-24.09.12.	
0676705141,0508316355.

•	Охоронці в	м.Київ.	Вахта	30/15,	20/10,	
15/15.	З/п	9000	грн.Старші	зміни,	з/п	500	
грн/день.	Харчування,	проживання	за	ра-
хунок	підприємства.	Консультації	з	пра-
цевлаштування	надаються	цілодобово.	
0734069918,0952858119

•	Причепи автомобільні	ТМ	"Лев",	1-2х	
осні.	Розміри:	1,1х1,	3	-	3,6х1,6.	У	ви-
робництві	 використовуємо	 високоя-
кісній	метал	 і	німецькі	 комплектуючі	
(ресори,клямки,замки).	Гарантія	5рок.	
Розсрочка.	Завод-виготівник.	06895548
02,0503098085,0939554802

• ПРОРАБ НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ 
НА ЖИТОМИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД. 
0678804116

•	Рибопереробному підприємству	(Ки-
ївська	обл)	потрібні	пакувальники	про-
дукції,	оброблювачі	риби,	майстер	цеху,	
вантажники.	ЗП	від	12000	грн.	Графік	
роботи	20/10.	Безкоштовне	житло	і	обі-
ди.	Виплата	ЗП	по	завершенню	вахти.	
0978101848,0509531032

Повідомляємо про початок громадсько-
го обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності, зазначеної 
у пункті 1 цього оголошення, з метою вияв-
лення, збирання та врахування зауважень 
і пропозицій громадськості до планованої 
діяльності.

1.Планована діяльність
Планована діяльність полягає у вста-

новленні асфальтозмішувальної установ-
ки ДС-1683 з системою сухої пилеочистки 
в смт Ружин Ружинського р-ну Житомир-
ської області та її подальша експлуатація. 
Дана установка призначена для приго-
тування асфальтобетонних сумішей, що 
використовуються у дорожньому та інших 
видах будівництва.

Номінальна потужність ДС-168 складає 
80000 т/рік асфальтобетонної суміші.

Планована діяльність здійснювати-
меться на промисловому майданчику ко-
лишнього цегельного заводу за адресою: 
Житомирська обл., Ружинський р-н, смт 
Ружин, вул. Київська 70.

2.Суб’єкт господарювання
Приватне підприємство «Білоцерківп-

риватбуд», 07351, Київська обл., Вишго-
родський район, село Синяк, вулиця Ки-
ївська, будинок 68, директор Шарко М. В., 
+380503111974, e-mail: 2410170911@ukr.net.

3.Уповноважений орган, який за-
безпечує проведення громадського 
обговорення

Управління екології та природних ре-
сурсів Житомирської обласної державної 
адміністрації, 10014 м. Житомир, вул. Те-

атральна 17/20, тел./факс (0412)22-08-24, 
e-mail: pryroda@eprdep.zht.gov.ua, відділ 
оцінки впливу на довкілля.

4. Процедура прийняття рішення 
про провадження планованої діяль-
ності та орган, який розглядатиме 
результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішен-
ням про провадження даної планованої 
діяльності буде отримання дозвільних 
документів, які видаються органами дер-
жавної влади та місцевого самоврядування 
відповідно до вимог чинного законодавства 
України.

5. Строки, тривалість та порядок 
громадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля, включаючи 
інформацію про час і місце усіх за-
планованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення 
становить 25 робочих днів (не менше 25, 
але не більше 35 робочих днів) з моменту 
офіційного опублікування цього оголо-
шення (зазначається у назві оголошення) 
та надання громадськості доступу до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої до-
даткової інформації, визначеної суб’єктом 
господарювання, що передається для ви-
дачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського 
обговорення громадськість має право по-
давати будь-які зауваження або пропозиції, 
які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунту-
вання. 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. Пропо-
зиції, надані після встановленого строку, 
не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбу-
дуться

Дату, час, місце та адресу проведення 
громадських слухань не визначено; тим-
часово, на період дії та в межах терито-
рії карантину, встановленого Кабінетом 
Міністрів України з метою запобігання 
поширенню на території України коро-
навірусної хвороби (COVID-19), до повного 
його скасування та протягом 30 днів з дня 
скасування карантину, громадське обгово-
рення планованої діяльності проводиться 
у формі надання письмових зауважень 
і пропозицій (у тому числі в електронному 
вигляді).

Зауваження та пропозиції можуть 
подаватися в письмовій формі (у тому 
числі в електронному вигляді) на адресу 
Управління екології та природних ресурсів 
Житомирської обласної державної адміні-
страції: 10014 м. Житомир, вул. Театраль-
на 17/20, тел./факс (0412)22-08-24, e-mail: 
pryroda@eprdep.zht.gov.ua.

6.Уповноважений центральний 
орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ 
до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої доступної інформації щодо 
планованої діяльності

Управління екології та природних ре-
сурсів Житомирської обласної державної 

адміністрації, 10014 м. Житомир, вул. Те-
атральна 17/20, тел./факс (0412)22-08-24, 
e-mail: pryroda@eprdep.zht.gov.ua, відділ 
оцінки впливу на довкілля.

7.Уповноважений центральний 
орган або уповноважений терито-
ріальний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій

Управління екології та природних ре-
сурсів Житомирської обласної державної 
адміністрації, 10014 м. Житомир, вул. Те-
атральна 17/20, тел./факс (0412)22-08-24, 
e-mail: pryroda@eprdep.zht.gov.ua, відділ 
оцінки впливу на довкілля.

Зауваження і пропозиції приймаються 
протягом усього строку громадського об-
говорення, зазначеного в абзаці другому 
пункту 5 цього оголошення.

8.Наявна екологічна інформація 
щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля пла-
нованої діяльності з додатками.

9. Місце (місця) розміщення звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації:

– Ружинська селищна рада: Житомир-
ська обл., Ружинський р-н, смт Ружин, 
вулиця Олександра Бурди, 44, з 14.08.2020р.;

– м. Житомир, вул. Кафедральна 5а, 
оф.514, Котелянець Н. В. (093–137–27–54) 
з 14.08.2020р.;

– сайт Міністерства захисту довкілля та 
природних ресурсів України, https://menr.
gov.ua.

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського  
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
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Повідомляємо про початок громадсько-
го обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля планової діяльності, зазначеної 
у пункті 1 цього оголошення, з метою вияв-
лення, збирання та врахування зауважень 
і пропозицій громадськості до планової 
діяльності.

1. Планована діяльність
Ділянка, що планується до розробки 

площею 2,0 га, знаходиться на території 
Північної ділянки Кам'янобрідського 
родовища лабрадориту Коростишів-
ського району Житомирської області на 
відстані 0,5 км у західному напрямку від 
с. Кам’яний Брід на лівому березі річки 
Бистріївка. Запланований річний видо-
буток корисної копалини складає 5,0 тис.
м3. Корисна копалина являє собою сірий, 
різних відтінків, крупнозернистий лабра-
дорит. Максимальна розкрита потужність 
складає 25,8 м.

Система розробки транспортна відкри-
тим способом із паралельним переміщен-
ням фронту робіт і тимчасовим зовнішнім 
відвалоутворенням розкривних порід. Від-
ділення блоків від масиву прийнято в дві 
стадії – від масиву відділяються крупні 
блоки (моноліти) об’ємом понад 100 м3, 
які потім завалюються на підошву уступу 
і розроблюються на блоки потрібних роз-
мірів шпуровим методом із застосуванням 
невибухового способу. При невибуховому 
способі використовується невибухова руй-
нуюча суміш (НРЗ-1 та аналогічні засоби).

2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відпові-

дальністю "ЛАБРАДОРИТ", код ЄДРПОУ 
32356128 12511, Житомирська область, Ко-
ростишівський район, с. Кам’яний Брід 

Тел./факс: (0412)41-74-58, 36-02-37, e-mail: 
office@labradorit.com.ua 

3. Уповноважений орган, який за-
безпечує проведення громадського 
обговорення

Управління екології та природних ре-
сурсів Житомирської ОДА:

10014, м. Житомир, вул. Театральна, 
17/20.

Кучеренко Андрій Олександрович.
Тел.(0412)22–08–24.E-mail: pryroda@

eprdep.zht.gov.ua
4. Процедура прийняття рішення 

про провадження планової діяльності 
та орган, який розглядатиме результа-
ти оцінки впливу на довкілля

Згідно чинного законодавства Укра-
їни, рішенням про провадження даної 
планованої діяльності буде отримання 
спеціального дозволу на користування 
надрами (видобування) на Північній ді-
лянці Кам’янобрідського родовища, що 
видається Державною службою геології 
та надр України.

5. Строки, тривалість та порядок 
громадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля, включаючи 
інформацію про час і місце усіх запла-
нованих громадських слухань (на час 
обмежень, пов’язаних з епідемією 
COVID-19 – лише у формі письмових 
та електронних звернень)

Тривалість громадського обговорен-
ня становить 25 робочих днів з моменту 
офіційного опублікування цього Оголо-
шення (зазначається у назві оголошення та 
в єдиному реєстрі ОВД) та надання громад-
ськості 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 по-
давати будь-які зауваження або пропози-
ції, які, на її думку, стосуються планової 
діяльності, без необхідності їх обґрунту-
вання. Зауваження та пропозиції можуть 
подаватись в письмовій формі (у тому 
числі в електронному вигляді). Пропози-
ції, надані після встановленого строку, не 
розглядаються.

Відповідно до закону "Про внесення 
змін до Закону України "Про оцінку впливу 
на довкілля" щодо запобігання виникнен-
ню і поширенню коронавірусної хвороби 
(COVID-19)" (стаття 17, частина 2–1), "…гро-
мадське обговорення планованої діяльності 
проводиться виключно у формі надання 
письмових зауважень і пропозицій (у тому 
числі в електронному вигляді), про що 
зазначається у звіті про громадське об-
говорення", але передбачивши, що дане 
діятиме лише "протягом дії карантину, 
встановленого Кабінетом Міністрів Укра-
їни на всій території України, до повного 
його скасування та протягом 30 днів після 
завершення такого періоду…".

6. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ 
до звіту з оцінки впливу на довкілля 
ті іншої доступної інформації щодо 
планової діяльності

Управління екології та природних ре-
сурсів Житомирської ОДА:

10014, м. Житомир, вул. Театральна, 
17/20.

Тел.(0412)22–08–24.E-mail: pryroda@
eprdep.zht.gov.ua

7. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений терито-
ріальний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій

Управління екології та природних ре-
сурсів Житомирської ОДА:

10014, м. Житомир, вул. Театральна, 
17/20.

Кучеренко Андрій Олександрович.
Тел.(0412)22–08–24.E-mail: pryroda@

eprdep.zht.gov.ua
Зауваження і пропозиції приймаються 

протягом усього строку громадського об-
говорення, зазначеного у пункті 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація 
щодо планової діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля пла-
нової діяльності на 152 аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації (відмінне від 
приміщення, зазначеного у пункті 6 
цього оголошення), а також час, з якого 
громадськість може ознайомитися 
з ними

– товариство з обмеженою відповідаль-
ністю "ЛАБРАДОРИТ", 12511, Житомир-
ська область, Коростишівський район, с. 
Кам’яний Брід. Тел./факс: (0412)41-74-58, 
36-02-37,

e-mail: office@labradorit.com.ua – єди-
ний реєстр з оцінки впливу на довкілля: 
http://eia.menr.gov.ua (пошук за реєстра-
ційним номером справи, у "шапці" даного 
Оголошення).

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського  
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

_______________________________________________________________________
Дата	офіційного	опублікування	в	Єдиному	Реєстрі	з	оцінки	впливу	на	довкілля	
(автоматично	генерується	програмними	засобами	ведення	Реєстру,	
не	зазначається	суб’єктом	господарювання)	

20195153619_______________________________________________________________________
(реєстраційний	номер	справи	про	оцінку	впливу	на	довкілля	планованої	діяльності)

РІЗНОРОБ, ЗАРОБІТНА ПЛАТА 450 ГРН/
ДЕНЬ (ОБУХІВСЬКИЙ Р-Н, С.РОМАНКІВ).   
0672322787,0443622787

•	Робота в	Польщі	та	Чехії	без	проходження	
карантину.	Заводи,	фабрикі,	будови.	Польські	
та	чеські	робочі	візи	всіх	типів.	Довіз	до	місця	
роботи.	ТЕРМІНОВО	ВОДІЇ	БУДІВЕЛЬНИКИ.	
Ліц.	МСПУ	868	вiд	09.08.2016.	0673422451,09
30381497,0966165620

РОБОТА В ПОЛЬЩІ, М.ГЛІВІЦИ. 
ОФІЦІЙНА ТА ГІДНА РОБО-
ТА НА БУДОВІ, БЕЗКОШТОВНІ 
ВАКАНСІЇ, НАДАЄМО ЖИТ-
ЛО. ЛІЦ.№981 ВІД 10.07.2018 
ВИД.МСПУ. 0930165413(ВАЙ-
БЕР),0671744429

•	Робота в	Польщі.	Всі	вакансії	без-

коштовні,	від	прямого	роботодавця.	

Зарплата	26000-48000	грн.	Можна	без	

знання	мови,	навчання	на	місці.	Тел	в	

Польщі	+48536012943	(+	viber).	вКиє

ві:Тел.:+380965568181(+viber)

• РОБОТА ТА ЖИТЛО НА ЕКО-САДИБІ В 

КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ! ПОТРІБНА СІМЕЙНА 

ПАРА З НАВИЧКАМИ ТА ДОСВІДОМ ОБ-

СЛУГОВУВАННЯ ЗАМІСЬКИХ САДИБ (ДІМ, 

САД, ГОРОД 0,3 ГА). АКТИВНІ, ПРАЦЬОВИТІ, 

З БАЖАННЯМ ЖИТИ І ПРАЦЮВАТИ ЗА МІС-

ТОМ. З/П + БОНУСИ. 0681242420
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ГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИ

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

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

БЕТОН и РАСТВОР

ДОСТАВКА

096 952 45 40, 093 338 71 81

МИКСЕР (КАМАЗ)
МАРКА ОТ 100 ДО 500

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• Песок
• Щебень
• Бут
• Навоз

• Земля
• Отсев
• Строй-
   мусор

ЗИ
Л 

КА
МА

З

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

тел.: 097-440-16-93

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

ЦЕГЛАЦЕГЛА

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

червона рядова, силікатна 
лицьова. Доставка з заводу 
та складу. Низькі ціни.

• РОБОТА. РІЗНОРОБОЧІ І ПАСТУХИ НА ФЕР-
МУ З ПРОЖИВАННЯМ. ОПЛАТА ДОЇЗДУ. ГІДНА 
ВИСОКА ОПЛАТА. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. 
0680824731,0986274231

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

2. НЕРУХОМІСТЬ 

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, ЄВРОРЕ-
МОНТ, В ЦЕНТРІ МІСТА, 250ГРН/ДОБА. ВИПИ-
СУЮ ДОКУМЕНТИ. 0665711000,0977228822

3. АВТО 

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

ГІДРОЦИЛІНДРИ, ВИГОТОВЛЕН-
НЯ ТА РЕМОНТ БУДЬ-ЯКОЇ ТЕХНІ-
КИ ВІД ФІРМИ "ГАРАНТ-ГІДРАВЛІК". 
(096)0765379,(068)5308267

• ВІЯЛКИ ЗЕРНОВІ, НОВІ, 220-380В, ПРО-
ВІЮЄ ВСІ ВИДИ ЗЕРНА (СУШЕНУ ЯГОДУ), 
ЛЕГКА ТА ПРОСТА У ВИКОРИСТАННІ, ПО-
ВНІСТЮ ЗАМІНЮЄ РЕШЕТНУ ВІЯЛКУ, 
В НАЯВНОСТІ, ВІДПРАВКА НОВОЮ ПО-
ШТОЮ, АБО ІНТАЙМ, ФОТО НА VIBER. 
(095)4409323,(067)7038167,ВІТАЛІЙ

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

ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗ-
БИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТО-
ПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДО-
СТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. (0
50)9242613,(050)5158585,(067)9040066

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

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

6. ПОСЛУГИ 

6.13. Ремонт техніки 

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

6.17. Послуги. Iншi 

ВИРОБИ З ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ ПА-
МЯТНИКИ, ПЛИТИ, БОРДЮР, БРУЩАТ-
КА. ЦІНИ ВІД ВИРОБНИКА. РОЗДРІБНА 
ТА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ. ПРИ ОПТОВІЙ ЗА-
КУПІВЛІ ПРИЄМНІ ЗНИЖКИ.НАШ САЙТ 
HTTP://KAMKOR.COM.UA 0965811541

8. РІЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 

переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИ-
ЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ 
0505580047, 0412447919

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК СЕРІЯ 
ТП № 652602, ВИДАНИЙ НА ІМ'Я УГОЛЬ-
НІКОВ ЄГОР ДМИТРОВИЧ ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК СЕРІЯ 
ТП №655298, ВИДАНИЙ НА ІМ'Я НЕПША 
ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ВВАЖАТИ НЕ-
ДІЙСНИМ

8.24. Інше. Куплю 

КУПУЄМО КОРІВ, КОНЕЙ, БИЧКІВ, ДО-
РІЗИ НА М`ЯСО. 0965897650

•	Купую неліквіди.	Електродвигуни	будь-
які,	б/в.	Трансформатори	силові.	Редук-
тори	та	КіПа.	Кабель	силовий.	Тельфера	
болгарські.	Телефонні	станції	АТС,	СРСР.	
Автомати	та	пускачі.	Пропонуйте	все.	
0953761020,0981794580,Олег

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

1. 3-кім. квартира з/п 57,1 кв.м, житл. пл. 41,3 кв.м, за адресою: Житомирська 
обл. м. Радомишль, вул. Толбухіна, 2 кв. 3. Дата торгів: 07.09.2020 09:00 год. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №437639 (уцінено лот № 431002);

2. 1/2 ч. житл. буд. з/п 62,1 кв.м, житл. пл. 39, 2 кв.м, за адресою: м. Житомир, 
вул. Зарічна, 13 а. Дата торгів: 07.09.2020 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №437650 (уцінено лот № 427316);

3. 1/2 ч. житл. буд. з/п 62,1 кв.м, житл. пл. 39, 2 кв.м, за адресою: м. Житомир, 
вул. Зарічна, 13 а. Дата торгів: 07.09.2020 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №437652 (уцінено лот № 426742);

4. 2-пов. житл. буд. з/п 300,3 кв.м, житл. пл. 119,6 кв.м та зем. діл. пл. 0,25 га, 
КН: 1820887201:02:001:0219, за адресою: Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. 
Хажин, вул. Двірська, 4. Дата торгів: 07.09.2020 09:00 год. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №437827;

5. Нежитл. прим., сховище, пл. 1011.0 м кв, за адресою: Житомирська обл., 
м. Овруч, вул. Прикордонна, 34. Дата торгів: 07.09.2020 09:00 год. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №437772;

6. Нежитл. прим., сховища з/п 1084.8 м.кв, за адресою: Житомирська обл., 
м. Овруч, вул. Прикордонна, 32. Дата торгів: 07.09.2020 09:00 год. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №437744.
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• Прототип сучасної парасоль-
ки з'явився понад 1 тис. років до 
нашої ери.

• Першому малюнку, на якому 
зображено парасольку, – більше 3-х 
тисяч років.

• Батьківщиною парасоль-
ки можна вважати Китай, Індію 
і Єгипет. Зі сходу цей аксесуар пере-
кочував у Давню Грецію, а потім – 
у Рим. У Середні віки популярність 
парасольки значно впала.

• До ХVІІ століття парасольки 
вважали витворами мистецтва та 
предметами розкоші.

• У 1715-му в Парижі винайшли 
першу парасольку, що складається. 

Фабрикант Маріус створив компактну 
модель. Шовковий матеріал замінив 
щільною тканиною. Нововведення спо-
добалося парижанам і гостям столиці.

• Спочатку парасолька захища-
ла від сонця. Від дощу її вперше 
застосували 1750 року.

• У 1769 році в Парижі відкрив-
ся перший магазин парасольок від 
дощу напрокат.

• Існує два види парасольок: до-
вгі парасолі-тростини і парасольки, 
які можна скласти в кілька разів.

• У 1969 році американський 
винахідник Бред Філліпс отримав 
патент на парасольку – ту, якою ми 
користуємося й сьогодні.

• До речі, чоловіча половина 
людства рідко купує собі парасолі, 
вони люблять отримувати їх у по-
дарунок.

• Сучасні парасольки виготов-
ляються за останнім словом науки 
і техніки, з використанням новітніх 
матеріалів. Вони можуть бути про-
зорими, подвійними (парасолька 
для двох), класичними (парасолька-
тростина), мати різну форму Єди-
не, що не змінюється віками – ідея 
конструкції.

• Існують парасольки-вудки, 
парасольки-кинджали, парасоль-
ки-громовідводи і навіть такі, які 
мають сигналізацію.

Гороскоп на тиждень 12 -18 серпня

ОВЕН
Пригальмуйте трохи 

свої амбіції, бо через них 
є великий ризик травму-

ватися або потрапити у халепу. 
Займіться  плануванням.

ТЕЛЕЦЬ
Вдалий період для 

отримання знань. Не 
давайте сімейним конфліктам 
впливати на професійну діяль-
ність – наслідки неминучі.

БЛИЗНЮКИ
Ваш і  п ла н и к ар -

динально зміняться. 
Можете стати жертвою 

шахраїв – не підписуйте важливі 
папери.

РАК
Те, чого ви так праг-

не те  зараз  дос яг т и, 
зовсім скоро стане не-

потрібним. Будьте обережні 
у професійній сфері – уникайте 
конфліктів.

ЛЕВ
Співпраця з інозем-

цями може обернутися 
великими неприємностями. Обе-
режно: за вашою спиною провер-
тають справи.

ДІВА
Рі дні  чекають на 

вашу підтримку. Вели-
ка ймовірність, що вони 

посприяють здійсненню найза-
повітніших бажань і мрій.

ТЕРЕЗИ
Уникайте конфліктів 

з другою половинкою че-
рез розбіжність планів. 

Врегулювати ситуацію допомо-
жуть рідні.

СКОРПІОН
Зануртеся у книги – 

тиждень сприятливий 
для нових знань. Сміли-

во займіться розв̀ язанням юри-
дичних питань і оформленням 
документів.

СТРІЛЕЦЬ
Давні зв̀ язки можуть 

принести непоганий 
прибуток. Зросте ваш професій-
ний рівень – до вас звернуться за 
порадою чи допомогою.

КОЗЕРІГ
Ефективність роботи 

інших людей зараз на-
пряму залежить від ваших органі-
заторських вмінь. Не дуже вдалий 
час для партнерства.

ВОДОЛІЙ
Уникайте поїздок, 

особливо розважального 
характеру. Активно ви-

користовуйте старі зв̀ язки, нові – 
непродуктивні.

РИБИ
Направте всю свою 

енергію на роботу, а не 
на конфлікти з рідними. 

Уважно слідкуйте за майном – є 
велика ймовірність його кра-
діжки.

Цікаві факти про парасольку

Що таке soap brows і чому 
вони такі популярні – досліджу-
ємо нове шаленство одержимих 
красою людей з посиланням на 
«Vogue.UA».

Тонкі брови з високим за-
округленим вигином домінува-
ли в 90-х і 2000-х. У 2010-х Кара 
Делевінь, Лілі Коллінз і Емілія 
Кларк змінили тренд: ввели 
в моду густі пишні брови. Ті, хто 
до того вищипував свої, почали 
відновлювати природні форми.

І ось новий термін, нова 
мода – «мильні брови», що тра-
пляються у всіх уроках макіяжу 
і постах в Instagram. Але що це 
насправді означає? Деякі вико-
ристовують цю фразу для опису 
зовнішнього вигляду брів, але 
«мильні брови» описують метод 
грумінгу. І саме те, про що ви 
подумали: коли замість гелю 
для брів використовують мило. 
Як би дивно це не звучало, бага-
то візажистів віддають перевагу 
саме йому – через сильну фік-
сацію, простоту і доступність.

Наприклад, шведська віза-
жистка Лінда Галлберг розпові-
дає, що фіксувати брови милом 
завжди було звичною справою 
серед візажистів, але бум у со-
цмережах зробив це мейн-
стримом: «Тепер, коли пухнасті 
брови в тренді, мило – найпро-
стіший спосіб надати бровам 
пристойного вигляду, особливо 
якщо ваші брови від природи не 
є густими».

Майстер з брів Робін Еванс 
вважає, що сплеск моди на soap 
brows трапився завдяки пораді 
візажистки Ріанни Прісцилли 
Оно, що стала вірусною. Що 
стосується техніки, з «мильни-
ми бровами» не потрібно гая-
ти багато часу і зусиль. Треба 
змочити чисту веретеноподібну 
кисть (така часто трапляється 
на зворотному боці олівців 
для брів). Причому Еванс ра-
дить використовувати не воду, 
а димку-спрей для фіксації ма-
кіяжу – це додатково зафіксує 
брови. Щіточкою треба зачесати 
брови вгору, а потім зафіксувати 
їх милом, яке нанести тонкими 
шарами.

Тим, у кого рідкі або тонкі 
брови, можливо, доведеться до-
дати трохи кольору, щоб вони 
здавалися більш наповнени-

ми, – каже Робін, але уточнює, 
що чим прозоріший макіяж, 
тим краще.

Тонкі і середньої густоти 
волоски краще піддаються 
«мильному грумінгу». Якщо по-
фарбувати брови перманентним 
барвником або хною, результат 
буде ще яскравішим.

«Брови на кінчиках трохи 
світліші, – каже візажист, – тому, 
якщо їх пофарбувати, вони ви-
діляються краще».

Мораль цієї байки така: 
кожен може приміряти soap 
brows, але тривалість та інтен-
сивність образу залежатимуть 
від природної ситуації з бро-
вами.

Не будь-яке мило можна 
застосувати для брів. Головний 
фактор, що слід врахувати, – 
наявність гліцерину. Завдяки 
відносно низькому pH гліце-
ринового мила ризик роздра-
тування шкіри дорівнюватиме 
нулю. Лінда Галлберг радить 
прозоре мило – воно не зали-
шить білуватого нальоту на 
волосках. Більшість засобів на 
основі гліцерину – прозорі.

Чому б просто не викорис-
товувати звичайний гель для 
брів? Галлберг каже, що біль-
шість гелів просто не дають 
потрібного ефекту і тривалої 
фіксації, і будь-хто, у кого про-
блеми з бровами, ймовірно, 
з цим погодиться. Косметичний 
хімік Джинджер Кінг пояснює:

«Гелі для волосся – на водній 
основі. Коли люди пітніють, фік-
сація слабшає».

Але є у методу є і недоліки. 
Галлберг додає, що колір об-
личчя і мило – не найвдаліше 
поєднання:

«Якщо ви користуєтеся 
тональною основою, особливо 
навколо брів, то коли мило по-
трапить на шкіру, це матиме 
дивний вигляд».

Крім того, Кінг поперед-
жає, що мило може потрапити 
в очі, якщо спітніє лоб чи якщо 
на обличчя потраплять краплі 
води. А постійне використання 
мила на бровах може викликати 
роздратування через високий 
рівень pH.

«Це один з тих трюків, до 
яких можна вдаватися рідко, 
а не постійно», – каже Кінг.

Мильні брови  
чи брови з милом:  
як новий косметичний 
тренд захоплює світ

Поради господині
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КІТ ПІД ПРИКРИТТЯМ
Жанр: мультфільм

Буває, що хтось виявляється найкращим 
у своїй професії. Саме так сталося з котом 
Владом. Але на одному з бойових завдань 
йому дістається занадто сильний супротивник. 
Бос невдоволений масштабами руйнувань, 
які лишилися після двобою головного героя із 
ворогом, тому відправляє його у віддалений 
бункер посеред океану. Здавалося, що тут 
можна буде відпочити, але ні. Влад разом із 
напарником Гектором овному герою разом із 
колегою потрібно докласти максимум зусиль 
аби знайти викрадене.  

ПОТЯГ ДО ПУСАНА 2: 
ПІВОСТРІВ
Жанр: зомбі-екшн
Довгоочікуване продовження культової 

стрічки "Потяг до Пусана"! Через чотири 
роки після спалаху страшного вірусу, по-
ширення якого Південна Корея стримати 
не змогла, те, що залишилося від країни, 
знаходиться в блокаді, а полчища зомбі роз-
гулюють по всьому півострову. Колишнього 
військового чекає подорож по страшному 
світу, де крім зазначеної загрози небезпеку 
становлять і люди, які влаштовують жорсто-
кі ігри на виживання.


