
НОВА ЦІНА

СТАРА ЦІНА

1830

Масло БТМ 200 г селянське 
72,6% 

1665
НОВА ЦІНА

СТАРА ЦІНА

3040

Творожна Традиція 5% 
200 г ТМ Президент

2665
НОВА ЦІНА

СТАРА ЦІНА

2150

Квас Тарас Чорний 
1,5 л 1\6 шт.

1655
НОВА ЦІНА

СТАРА ЦІНА

1215

Ріжок Фісташка 
70 г ТМ Рудь

970
НОВА ЦІНА

СТАРА ЦІНА

1680015120

Ковбаски гриль Кабаносі н\к 
В\С (натуральна) Т\У ТМ ЖМК

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

СЕРЕДА

РЕКОМЕНДОВАНА 
ЦІНА

грн500

№ 21 (737)    12.06.2019 Га
зе

та
 є

 ч
ле

но
м

 В
се

св
іт

нь
ої

 г
аз

ет
но

ї А
со

ці
ац

ії

с. 2с. 12-13
У Житомирі  
2 дні не буде води

«Свято дитинства 2019» від «20 хвилин» 
подарувало маленьким житомирянам 
море емоцій і усмішок

Як за рахунок вкладників 
збанкрутілого банку  

купили готель «Житомир» с. 11

www.optika-fielmann.uawww.optika-fielmann.ua
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р.ПРОВІДНА    НІМЕЦЬКА    ОПТИКА

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

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

000 грн

44900 грн

64900 грн

000 грн

44900 грн

64900 грн

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

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

ЗАВЖДИ ГАРАНТОВАНО ВИГІДНО!

З повагою Олександр Саюк
та ПП «Компанія РОС»
З повагою Олександр Саюк
та ПП «Компанія РОС»

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

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

Зі світлим святом Трійці!Зі світлим святом Трійці!
Бажаю тепла в душі, миру, добра, щирої 
віри. Нехай Господь оберігає і благословляє. 
Зі святом!
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Спеціалісти Голов-
ного управління Дер-
жпродспоживслужби 
України у Житомир-
ській області пере-
віряють якість води 
у річках та санітарно-
технічний стан пляжів.

Загалом у Житомирській об-
ласті 4 пляжі: 2 – у місті Житомирі 
та по 1 в містах Коростені і Ново-
граді-Волинському.

У Житомирі санітарно-тех-
нічний стан пляжів задовільний, 
проте якість води на території 
міських пляжів не відповідає 
нормативним вимогам за мікро-
біологічними показниками. По-
гіршення якості води на міських 
пляжах міста Житомира відбулося 
після ускладнення погодних умов 
(зливи). Індекс ЛКП (кишкова 
паличка) у річковій воді більше 
240000 КУО/дм3 при нормативно-
му значенні не більше 5000.

У місті Новограді-Волинському 
спеціалісти Держпродспожив-
служби обстеження пляжу не 
проводили. За моніторинговими 
даними якість води з річки Случ 
в районі пляжу міста Новограда-
Волинського наразі відповідає 
нормативним вимогам за мікро-
біологічними та санітарно-хіміч-
ними показниками.

У місті Коростені спеціа-
лісти Держпродспоживслуж-
би запланували проведення 
заходу державного нагляду по 
обстеженню міського пляжу 
відповідно до заяви підпри-
ємства, яке його експлуатує. 
Якість води у річці Уж в районі 
міського пляжу м. Коростеня 
наразі ще досліджується.

Руслан Мороз

Чи не кожна сесія 
міськради та викон-
ком починаються зі 
скарг на поганий стан 
доріг у місті.

Напевно, оскому містянам на-
бив жахливий стан доріг. З року 
в рік ми чуємо від міської влади, 
що робиться все можливе й не-
можливе, гроші виділяються, 
дороги ремонтуються та відбу-
ваються інші цікаві речі, про які 
житомиряни дізнаються саме під 
час сесій і виконкомів. Де саме від-
бувається цей ремонт – сказати 
важко, бо ями на дорогах зали-
шаються такими, як і були.

Саме тому 1 червня цього року 
учасники нової громадської ініці-
ативи «Пряма участь» запустили 
челендж «Мер! Зроби дороги!». 
Підтримати акцію просто: обма-
люйте яму жовтою фарбою, сфо-
тографуйте та розмістіть в одній 
із соціальних мереж з хештегом 

#МерЗробиДороги. Детальніше, 
як це зробити, повідомляється на 
офіційній сторінці групи «Пряма 
участь» – громадська ініціатива 
в соціальній мережі Facebook.

Дійсно, житомиряни більше 
не в змозі терпіти вражаюче жах-
ливий стан доріг у нашому місті. 
Щоб привернути увагу влади до 
величезної кількості ям на дорогах 
Житомира, які є небезпечними 
не тільки для автомобілів, а й 
для людей (згадаємо колеса, які 

маршрутні таксі і тролейбуси 
втрачають прямо на ходу, часті 
ДТП, внаслідок попадання колеса 
в яму, особливо в нічний час), гро-
мадська ініціатива «Пряма участь» 
і запустила цей новий челендж – 
«Мер! Зроби дороги!».

Нагадуємо, що минулого 
тижня під час прямого ефіру на 
одному з житомирських телека-
налів активісти руху намагали-
ся подарувати Житомирському 
міському голові пробите колесо 

та влаштували невеличкий пікет. 
Сергій Сухомлин дуже критично 
поставився до цього заходу, але 
погодився зустрітися з активіста-
ми стосовно доріг у місті.

Ця зустріч дійсно відбулася 
10 червня в робочому кабінеті 
міського голови. Зокрема, йшлося 
про стан доріг на межі Житомира 
та села Іванівка, де половина жите-
лів мають міську прописку, а інші 
зареєстровані в селі. Ця правова 
колізія ще буде приводом для 
ретельного вивчення, але Сергій 
Сухомлин зазначив, що докладе 
достатньо зусиль, аби перевести 
це питання в правове русло та до-

сягти його вирішення. Не зовсім 
зрозуміло, яким саме чином, але 
міський голова навів приклад судо-
вого процесу з Оліївською селищ-
ною радою, де, з його слів, вдалося 
досягти перемоги та вирішення 
питання в судовому порядку.

В подальшому Житомирський 
міський голова Сергій Сухомлин 
та ініціативна група «Пряма 
участь» – громадська ініціатива 
пообіцяли продовжити спілку-
вання після підготовки необхід-
них документів, за допомогою 
яких планується прискорити ви-
рішення проблеми з дорожнім 
покриттям у місті.

У житомирському 
Гідропарку  
не можна купатися

#МерЗробиДороги – у Житомирі 
започаткували новий челендж 

Про це повідомляє 
КП «Житомирводока-
нал».

У Житомирі 21 і 22 червня буде 
відсутнє водопостачання. Оголо-
шення з такою інформацією роз-
містив на своєму офіційному сайті 
«Житомирводоканал».

«Шановні житомиряни, дово-
димо до вашого відома, що у міс-
ті буде відсутнє водопостачання 
з 00:01 21 червня до 17:00 22 червня.

Збільшення тривалості вико-
нання ремонтних робіт на мере-
жах і спорудах водопроводу, які 

обумовлюють відключення водо-
постачання, зумовлене збільшен-
ням обсягу робіт.

Окрім того, КП «Житомирво-
доканал» планує 22 червня ввести 
в експлуатацію новопрокладений 
трубопровід, який пролягає від 
вул. Чумацький Шлях до вул. За-
хідної. Обрання цієї дати невипад-
кове – воно дозволить уникнути 
необхідності відключення водо-
постачання в інший день», – йдеть-
ся у повідомленні.

Підприємство рекомендує жи-
томирянам зробити дводенний 
запас води для господарсько-по-
бутових потреб.

У Житомирі  
2 дні не буде води
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У яких випадках лікар може 
відмовитись від подальшого 
ведення пацієнта

У кожного лікаря є 
право на відмову від 
подальшого ведення 
пацієнта. Важливий 
момент: пацієнт ні за 
яких обставин не може 
залишитись без медич-
ної допомоги.

У МОЗ розповіли, як це окрес-
лено в законах і як може реалізову-
ватись на практиці.

Коли лікар може відмовитись 
від подальшого ведення 
пацієнта

Лікар має право відмовитися 
від ведення пацієнта, якщо:

�� 1. Пацієнт не виконує 
медичних приписів і при 
цьому нічого не загрожує 
життю пацієнта чи здоров’ю 
людей, які його оточують.

Усі порушення мають бути за-
фіксовані і задокументовані, а за-
довільний стан здоров’я пацієнта 
підтверджений.

Наприклад, якщо пацієнт пору-
шує призначений режим, лікар має 
обов’язково фіксувати у карті, листку 
непрацездатності, іншій медичній 
документації вид порушення – несво-
єчасна явка на прийом, алкогольне, 
наркотичне, токсичне сп'яніння під 
час лікування, вихід на роботу без до-
зволу лікаря, «втеча» зі стаціонарного 
лікування тощо. Так, у листку непра-
цездатності у графі «Відмітки про по-
рушення режиму» зазначається дата 
порушення і підпис лікаря, а у графі 
«Примітка» перераховуються види 
порушень. Обов’язково зробити запис 
про це у медичній карті амбулатор-
ного чи стаціонарного хворого.

З підтвердженими фактами 
порушень і відповідною заявою 
лікар має звернутись до керівника 
медзакладу.

�� 2. Пацієнт порушує 
правила внутрішнього роз-
порядку закладу охорони 
здоров’я і при цьому нічого 
не загрожує життю пацієнта 
чи здоров’ю людей, які його 
оточують.

Так само, як і в попередньому 
випадку, усі порушення мають бути 
зафіксовані і задокументовані, а за-
довільний стан здоров’я пацієнта 
підтверджений. З підтвердженими 

фактами порушень і відповідною 
заявою лікар має звернутись до 
керівника медзакладу.

Правила внутрішнього розпо-
рядку є локальними актами закла-
дів охорони здоров’я. Їх затверджує 
головний лікар. Ці правила визна-
чають права та обов’язки пацієнта 
під час звернення за медичною до-
помогою та перебування у лікарні. 
Найчастіше правила включають 
такі прості речі, як заборона ку-
ріння у медзакладі, дотримання 
режиму тиші тощо.

Правила мають бути у вільно-
му доступі – найчастіше їх роз-
міщують на дошках оголошень 
у медзакладах.

Крім того, якщо лікар чи медза-
клад не може забезпечити відпо-
відне лікування (немає потрібного 
обладнання, відділення, профіль 
лікарів не відповідає захворюван-
ню), лікарі мають рекомендувати 
пацієнту звернутись до медзакладу, 
де він отримає необхідну медичну 
допомогу, або направити у такий 
медзаклад.

Коли лікар НЕ може 
відмовити пацієнту у наданні 
медичної допомоги

Пацієнти, які насправді по-
требують медичної допомоги, по-
винні її отримати. У невідкладних 
випадках, коли є реальна загроза 
життю людини, медики можуть 
і мають надавати таку допомогу без 
згоди пацієнта чи його законного 
представника.

Лікар не може відмовити 
у наданні медичної допомоги 
пацієнту, якщо знає:

• що така відмова може при-
звести до тяжких наслідків для 
пацієнта (порушення карається 

штрафом до 50 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з по-
збавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною ді-
яльністю на строк до трьох років 
або громадськими роботами на 
строк до 200 годин, або виправними 
роботами на строк до двох років);

• що така відмова може при-
звести до смерті пацієнта чи інших 
тяжких наслідків (карається обме-
женням волі на строк до чотирьох 
років або позбавленням волі на 
строк до трьох років, з позбавлен-
ням права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років або без такого).

Так само карається неналежне 
виконання професійних обов'язків 
медичним або фармацевтичним 
працівником (Кримінальний кодекс 
України, статті 139, 140).

Коли сімейний лікар, терапевт 
чи педіатр може відмовити 
у прийнятті декларації

Крім загальних норм закону, 
роботу лікарів ПМД регламен-
тує також наказ МОЗ України від 
19.03.2018 № 503 «Про затвердження 
Порядку вибору лікаря, який надає 
первинну медичну допомогу, та 
форми декларації про вибір лікаря, 
який надає первинну медичну до-
помогу». Згідно з ним, лікар ПМД 
може відмовитись від подальшого 
ведення пацієнта, якщо той не 
виконує медичних приписів або 
правил внутрішнього трудового 
розпорядку надавача ПМД. АЛЕ 
лише за умови, що це не загрожу-
ватиме життю пацієнта і здоров’ю 
населення.

Наказ МОЗУ № 503 також визна-
чає, що лікар може відмовитись під-
писувати декларацію з пацієнтом, 
якщо у лікаря уже є оптимальна 
кількість декларацій. Для терапев-

та – це 2000 декларацій, сімейного 
лікаря – 1800, педіатра – 900.

З січня 2019 року всі лікарі ма-
ють технічну можливість уклада-
ти декларації понад оптимальну 
кількість. Для таких декларацій 
вводяться коригувальні коефіцієн-
ти. Національна служба здоров’я 
України рекомендує керівникам 
медзакладів локальними наказами 
визначати, які ліміти у їхніх ліка-
рів, адже у кожного закладу своя 
ситуація з пацієнтами, умовами 
роботи тощо. Оптимальний обсяг 
практики – підстава для відмови 
у прийнятті декларації.

Лікар НЕ має права 
відмовляти пацієнту 
у прийнятті декларації:

• через місце реєстрації: паці-
єнт має право обрати лікаря, який 
надає ПМД, незалежно від зареє-
строваного місця проживання;

• через місце проживання 
у іншому селі/місті/районі/області: 
фактичне місце проживання не має 
значення при підписанні декларації, 
хоча лікар може звернути увагу па-
цієнта на ймовірні труднощі у логіс-
тиці, оскільки до медиків пацієнти 
звертаються не лише за медичною 
допомогою, але й за довідками, на-
правленням до інших спеціалістів 
тощо;

• через вік, стать, соціальний 
статус, матеріальне становище чи 
інші характеристики пацієнта (звіс-
но, виняток становлять випадки, 
коли з педіатром хочуть підписати 
декларацією дорослі чи навпаки – 
батьки хочуть підписати деклара-
цію для дитини з терапевтом);

• через історію хвороби паці-
єнта: люди, які мають хронічні чи 
інші захворювання, підписують 
декларації на рівних умовах. Інше 
суперечить не лише нормативно-
правовим актам, а й етичному 
кодексу лікаря.

• через те, що у людини немає 
паспорта: щоб підписати декла-
рацію про вибір лікаря, будь-яка 

людина, яка на законних підставах 
перебуває на території України, 
може подати один із документів: 
тимчасове посвідчення громадя-
нина України; посвідка на постійне 
проживання в Україні; посвідчення 
біженця; посвідчення особи, яка 
потребує додаткового захисту.

• через те, що людина є тимча-
сово переміщеною особою: для вну-
трішньо переміщених осіб немає 
жодної перешкоди, щоб підписати 
декларацію з вибраним лікарем, не-
залежно від місця реєстрації. Якщо 
ви маєте паспорт громадянина 
України, ніякі додаткові довідки, 
окрім індивідуального податкового 
номеру, не потрібні (довідка ВПО – 
не потрібна).

Де закріплено право на 
відмову від ведення пацієнта

Право на відмову від ведення 
пацієнта регулюється такими за-
конами і нормативно-правовими 
актами:

• Основи законодавства України 
про охорону здоров’я: Закон Украї-
ни від 19.11.1992 р. [статті 34 (ч. 3, 4), 
38, 43 (ч. 2)].

• Наказ МОЗ України від 
19.03.2018 № 503 «Про затверджен-
ня Порядку вибору лікаря, який 
надає первинну медичну допомогу, 
та форми декларації про вибір ліка-
ря, який надає первинну медичну 
допомогу».

• Інструкція про порядок запо-
внення листка непрацездатності, 
затверджена наказом Міністерства 
охорони здоров'я України, Мініс-
терства праці та соціальної полі-
тики України, Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати 
працездатності, Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків 
на виробництві та професійних 
захворювань України 03.11.2004 
N532/274/136-ос/1406.

• Кримінальний кодекс України 
(статті 139, 140).

• Цивільний кодекс України 
(стаття 284, ч. 5).
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Вибори — так вибори! 
Враховуючи рейтинги політичних 

партій та людей, які включені до 
списків партій, в новому парламен-
ті буде від 50 до 120 депутатів-спи-
сочників, які будуть дійсно націлені 
на зміни та справжні реформи.

Але радіти рано, адже вони є 
списочниками, і партії в будь-
який момент можуть відкликати 
їх. Інше питання – це мажоритарні 
округи, на які підуть старі політи-
ки-корупціонери для того, щоб 
переобратися знову. У Житомирі 
ми це неодмінно побачимо.

На одномандатних округах ви-
бори за своєю формою та змістом 
можуть бути такими, як і до цьо-
го. Скоріше за все, старі політики, 
можливо, і нові, спробують пере-
обратися за звичною «схемою». 
З порожніми гаслами, обіцянками 
та звичним для нас вибором без 
вибору, коли фаворитом штучно 
робитиметься один або два «гро-
шові мішки» або представники 
рейтингових сил.

Повторення ситуації, коли коруп-
ціонери будуть змагатися, в кого 
більше грошей на рекламу та хто 
більше гречки роздасть – неодмін-
но призведе до нових розчарувань. 
І ми не маємо цього допустити.

Саме тому я прийняв нелегке 
для себе рішення балотуватися 
по 62 округу (м. Житомир). Зага-
лом я прекрасно розумію, через 
що доведеться пройти та з чим зі-
штовхнутися під час цієї короткої 
кампанії мені та моїм близьким.

Але попри це, я на власному 
прикладі покажу, як без великих 
грошей, допомоги місцевих олі-
гархів та політичної реклами, але 
з підтримкою людей виграти ви-
бори. Депутатський мандат ніколи 
не був для мене ціллю, це лише 
можливість для того, щоб країна 
нарешті почала розвиватися та 
змінюватися на краще.

Я вірю, що для перемоги не 
обов'язково мати багато грошей, 
куди важливіше підтримка людей. 
Ми звикли жити в системі спотво-
рених правил та цінностей, коли 
кандидат для нас – це грошовий 
мішок, який має роздавати гроші 
та ремонтувати під’їзди. Питан-
ня одне: яка мотивація в цього 
кандидата та для чого він йде до 
парламенту?

Ми маємо зламати цю систему, 
і саме зараз для цього слушний час.

Підписуйтеся на мою сторінку 
у Фейсбук – Микола Череднік, там 
я буду регулярно проводити прямі 
ефіри, звітувати про кампанію та 
відповідати на ваші запитання.

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

Житомирській авіакомпанії 
«YanAir» заборонили 
виконувати польоти

Чи забороняв хто художникам 
перебувати на Михайлівській?

Руслан Мороз

Перевірка виявила 
ряд зауважень в ор-
ганізації діяльності 
перевізника.

З самого ранку 7 червня 2019 
року призупинено дію сертифі-
ката житомирської авіакомпа-
нії «YanAir». З цього моменту 
і до усунення недоліків, згідно 
з офіційною версією, компа-
нія не має права здійснювати 
польоти. Про це повідомляє 
офіційний сайт Державної авіа-
ційної служби України.

Державна авіаційна служ-
ба за результатами комплек-
сної перевірки авіакомпанії 
«YanAir» виявила ряд заува-
жень в організації діяльності 
перевізника. «Частина з них 
критичні і можуть негатив-
но впливати на безпеку по-
льотів», – відзначають в Дер-
жавіаслужбі. У зв'язку з цим 
сертифікат експлуатанта авіа-

компанії «YanAir» тимчасово 
припинений з 00:00 UTC (03.00 
за київським часом) 07.06.2019 
за рішенням постійно діючої 
комісії з питань сертифікації.

Це  означає,  що л ітак и 
«YanAir» тепер не мають пра-
ва здійснювати польоти. На 

офіційному сайті авіакомпанії 
розміщено оголошення – 2 най-
ближчі рейси компанії проведе 
авіакомпанія «JONIKA airlines». 
Сертифікат може бути віднов-
лений, якщо авіакомпанія усу-
не недоліки і пройде повторну 
перевірку, яка продемонструє, 

що авіаперевізник здатний за-
безпечувати належний рівень 
безпеки.

Нагадуємо, що «YanAir» – 
українська авіакомпанія, базу-
ється в аеропорту «Житомир» 
і виконує польоти шістьма лі-
таками. Заснована у 2012 році. 
18 травня цього року літак 
Boeing 737–400 авіакомпанії 
«YanAir» здійснив аварійну 
посадку в міжнародному ае-
ропорту «Львів» імені Данила 
Галицького. Під час посадки 
в літаку спрацювала система 
подачі кисню в салон, з'явилася 
підозра про ризик розгермети-
зації салону. В результаті ніхто 
з пасажирів не постраждав, 
однак за фактом інциденту 
Державіаслужба почала роз-
слідування.

Найцікавіше, що з самого 
Житомира жодна компанія не 
здійснює авіарейсів. Але при 
цьому на реконструкцію аеро-
порту було витрачено значну 
суму грошей, а міською владою 
неодноразово анонсувався поча-
ток регулярного авіасполучення 
з багатьма всіма відомими сві-
товими курортами.

Руслан Мороз

У житомирських 
ЗМІ поширилося по-
відомлення про за-
борону перебування 
художників на Ми-
хайлівській.

Так, художник Ілля Кіпер 
у Фейсбуці написав: «Міська 
рада своєю постановою за-
боронила виставку картин на 
Михайлівській. Це перемога!». 
Але при зверненні до міськради 
з'ясувалося, що ніякого рішення 
на подібну тему ніхто не при-
ймав. В будь-якому випадку про 
це повідомили в управлінні по 
зв'язках з громадкістю Житомир-
ської міськради. Зі слів самих ху-
дожників, їм були попередження 
від муніципальної служби. Це 
викликало обурення в соціаль-

них мережах та купу гнівних 
коментарів. Художників під-
тримав майстер-лялькар Сергій 
Соловйов, який часто радує на 
Михайлівській і дітей, і дорослих 
своїми авторськими ляльковими 
виступами.

Ми звернулися за коментарем 
до поліції, де нам повідомили, 
що не чули про якісь порушення 
з боку художників і працівники 
поліції на місце події не виїж-
джали.

Через  день  х удож ник и 
з'явилися на звичному місці та 
продовжили прикрашати своєю 
творчістю центр міста. Адже не-
дарма вважають, що Михайлів-
ську роблять цікавою саме тала-
новиті люди, які живуть у цьому 
місті і радують містян та гостей 
своїми мистецькими витворами.

З власних джерел нам стало 
відомо, що, скоріше за все, це 
були «розбірки» серед самих 
художників, яким не дуже спо-
добалося те, що поряд з тими, 
хто має посвідчення члена спілки 

художників та дозвіл на торгів-
лю в центрі міста, розмістилися 
ті, хто таких документів не має. 
Дійсно, серед картин інколи 
можна побачити столики з яки-

мись травами та незрозумілого 
змісту склянками. Але з часом 
художники за допомогою творчої 
спілки «розрулили» ситуацію та 
повернулися на звичне місце.



5 Середа, 12 червня 2019WWW.ZT.20MINUT.UA Культура

Кошмар на майдані, або Не все 
те мистецтво, що коштує грошей

Житомирська обласна організація 
НСЖУ відзначила 60-річчя 

Руслан Мороз

Наприкінці мину-
лого року у Житомирі 
на майдані Корольова 
встановили інсталя-
цію «Vita».

Тоді про це на своїй сторінці 
у Facebook 22 листопада 2018 року 
повідомила прес-служба заводу 
«Євроголд»: «Євроголд» разом 
з австрійським митцем Максом 
Півою та Житомирською міською 
радою розпочинає новий художній 
проект – встановлення незвичної та 
зачаровуючої інсталяції під назвою 
«Vita» у самому центрі міста».

Одне з фахових видань Ugallery.
com.ua тоді зазначило, що пре-
зентована інсталяція 7 грудня 
2018 року експонувалася у рамках 
персональної виставки «Кордони» 
у Києві: «У своїх роботах Макс Піва 
розуміє кордони не лише в гео-
графічному розумінні, але й як 
політичне утворення, як означен-
ня людського сприйняття з його 

власною обмеженістю».
Саме тоді, за словами прес-

секретарки «Євроголд», там її 
побачив міський голова Сергій 
Сухомлин, і вже тоді виникла ідея 
встановити щось подібне у Жито-
мирі. Тоді також стверджувалося, 
що назва «Vita» символізує багато-
гранність життя, і якщо підійти 
до інсталяції і подивитися на неї 
з різних сторін – то вона скрізь 
різна. Тодішній головний архітек-
тор Житомира Юрій Безбородов 
відзначив, що біля інсталяції ще 
повинні встановити таблички, на 
яких буде вказано, що це таке, та 
встановлять освітлення.

Вперше слово contemporary – 
«сучасне» по відношенню до мис-
тецтва вжила Розалінда Краусс 
(ймовірно, найвпливовіша з нині 
живих аналітиків сучасного мисте-
цтва, учениця Клемента Грінберга) 
в своїй дисертації про роботи Де-
віда Сміта, тим самим кинувши 
виклик кільком посилам історії 
мистецтв. У лекції «Що таке су-
часне мистецтво?» професор Уні-
верситету Південної Каліфорнії 
Річард Мейерс зазначає, що термін 
«сучасне мистецтво» був застосо-
ваний до мистецтва Девіда Сміта, 

що було пов'язано більше зі звітами 
аукціонних лейблів, ніж з часом 
його створення.

Нагадаємо, що Девід Роланд 
Сміт – американський художник, 
відомий своїми великими абстрак-
тними геометричними скульптура-
ми зі сталі, представник абстрак-
тного експресіонізму.

Спроби безпосередньо інтегру-

ватися в систему сучасного мис-
тецтва роблять саме комерційні 
корпорації: проводять виставки 
сучасного мистецтва на своїй тери-
торії, організовують і спонсорують 
премії в галузі сучасного мистецтва 
і набувають роботи художників, 
формують великі колекції. Інсти-
туції сучасного мистецтва нерід-
ко виступають об'єктом критики 

з боку художників і незалежних 
арт-критиків.

Хотілося б нагадати таким ен-
тузіастам сучасного мистецтва, що 
центральні площі міста не завжди 
підходять для подібних інсталяцій. 
Для цього є цілком певні місця 
і моменти для експозиції. Заха-
ращувати металевими балками 
площу, де вже стоять два елементи, 
що несуть естетичне навантажен-
ня – пам'ятник С. П. Корольова 
і пам'ятник Небесній Сотні – про-
сто безглуздо. За законами міської 
архітектури не можна поєднувати 
в обмеженому просторі однієї пло-
щі кілька різноманітних пам'яток 
або монументів. Подібне нагро-
мадження просто неприпустимо.

До речі,  нам не вдалося 
з'ясувати, хто давав дозвіл на вста-
новлення цього металобрухту, які 
висновки мистецтвознавців є від-
носно цього витвору та яка взагалі 
думка житомирян відносно вста-
новлення подібних конструкцій 
у центрі міста.

P. S. Навздогін всім думкам, ви-
кладеним у статті, хотілося б також 
отримати відповідь, коли саме пла-
нується привести цю композицію 
до закінченого вигляду?

Руслан Мороз

У Житомирі облас-
на організація Спілки 
журналістів України 
відсвяткувала День 
журналіста та свій 
ювілей.

День журналіста України вста-
новлено 25 травня 1994 року Ука-
зом Президента України Леоніда 
Кравчука на підтримку ініціативи 
делегатів I Всеукраїнського з'їзду 
редакторів газет і журналів. Датою 
святкування визначено 6 червня – 
день прийняття у 1992 році Спілки 
журналістів України до Міжнарод-
ної федерації журналістів.

Тепла атмосфера свята, по-
дарунки і відзнаки – ветерани 
журналістики області зібралися, 
щоб спільно відзначити ювілей 
спілки і своє професійне свято. 
Заходи проходили в приміщенні 
агроколеджу. Привітав колег голова 

Житомирської обласної організації 
НСЖУ Віктор Бойко.

На жаль, ніхто із офіційно за-
прошених представників влади 
не прийшов. Було також проігно-
ровано пропозиції спілки щодо 
нагородження ветеранів. На сайті 
облдержадміністрації не було 
жодного повідомлення про тих, 
кого раніше називали «четвертою 
владою». Навіть робота прес-служб 
зараз перетворилася на роботу пі-
ар-агенцій.

Сергій Томіленко, голова 
НСЖУ, член виконкому Європей-
ської федерації журналістів, за 
офіційному сайті НСЖУ звернувся 
до спілчанської журналістської ор-
ганізації з закликом відстоювати 
свої права, свободу слова:«Навесні 
2019 року Володимир Зеленський, 
ще будучи кандидатом у прези-
денти, підписав Декларацію на 
захист свободи слова, складену На-
ціональною спілкою журналістів 
України спільно з Міжнародною 
федерацією журналістів. Тепер 
наше завдання – контролювати 
новообраного главу держави, аби 
слова, під якими він поставив під-

пис, ставали реальними діями 
української влади».

Також було зазначено, що про-
фесійні свята можна сприймати 
по-різному. Для когось – це привід 
укотре «засвітитися» в товаристві 
можновладців, прийнявши з їхніх 
рук чергові нагороди й засвідчивши 
лояльність черговій владі. А для 
когось – це передусім можливість 
привернути увагу до проблем про-
фесійного «цеху» більш широкої, 
ніж зазвичай, аудиторії.

Специфіка роботи журналіс-
тів така, що їх діяльність напря-
му стосується всього суспільства. 
Отже, й умови, за яких вона здій-
снюється, – це аж ніяк не лише 
внутрішня справа медійників. 
Кожна атака на журналіста – це 
атака на свободу слова як кисень 
демократичного суспільства. Це 
атака на право громадян бути 
поінформованими для свідомого 
прийняття рішень. Напад на жур-
наліста – це напад на основні права 
і свободи громадянина. А отже, 
вона несумісна з європейським 
цивілізаційним вибором, який 
виборювала і виборює Україна.

Цьогорічний День журналіста 
в міжнародному контексті набуває 
особливого значення. Адже на-
передодні цієї дати, у травні 2019 
року, представник України – голова 
НСЖУ – увійшов до складу виконко-
му Європейської федерації журна-
лістів. Отже, у найближчі три роки 
Сергій Томіленко входитиме (на гро-
мадських засадах) до керівного органу 
цієї організації як єдиний представ-
ник від країн Східної Європи.

У зверненні до всього україн-
ського суспільства голова НСЖУ 
Сергій Томіленко також підкреслив, 
що політики повинні поважати сво-
боду слова і самовираження. Люди, 
наділені владними повноважен-
нями, не мають вчиняти жодних 
дій, що незаконно обмежували б ці 
свободи. А подібні спроби мають 
підлягати публічному осуду. По-
літики не повинні перешкоджати 
журналістській роботі, чинити 
тиск на журналістів та ЗМІ. Також 
неприпустимим є використання 
силових органів і регуляторів для 
переслідування журналістів. МВС, 
ГПУ, СБУ, НАБУ, НАЗК, ДБР, ДФС, 
Національна Рада з питань телеба-

чення і радіомовлення та інші дер-
жавні структури не повинні бути 
інструментами тиску на редакційну 
політику медіа та роботу журналіс-
тів. Переслідування журналістів за 
їхні матеріали є неприпустимим.

Редакція «20 хвилин» вітає 
членів спілки з Днем журналіста 
та бажає успіхів у справі захисту 
прав журналістів, плідної праці 
і творчої наснаги.

Нагадуємо, що слово «жур-
наліст» походить із французької 
мови. Journal («газета») виникло 
як скорочення словосполучення 
papierjournal і означає «щоденний 
папір (листок)», що, зі свого боку, 
походить від латинського «щоден-
на звістка». Тобто журналісти – це 
вісники, ті, що оповіщають, при-
носять щоденні звістки.

Крім Дня журналіста, існують й 
інші професійні свята – Міжнарод-
ний день солідарності журналістів 
(8 вересня), Міжнародний день 
спортивного журналіста (2 липня), 
День україномовної преси (12 лис-
топада, свято неофіційне), День 
працівників радіо, телебачення та 
зв’язку України (16 листопада).
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На щастя, дитина 
отримала лише за-
бої. У поліції просять 
батьків бути уважні-
шими.

Увечері 10 червня у м. Овручі 
2-річна дитина випала з вікна 3-го 
поверху будинку і потрапила до 
лікарні. Про це повідомляють 
у відділі комунікації поліції Жи-
томирської області.

«До Овруцького відділення 
поліції надійшло повідомлення 
про те, що з вікна 3-го поверху 
багатоквартирного будинку у рай-
центрі випала маленька дитина. 
Попередньо з’ясовано, що 2-річна 
дівчинка під час хвилинної відсут-
ності батьків підбігла до відкрито-
го вікна у квартирі та, вибравшись 
на підвіконня і перехилившись 

через нього, упала вниз.
Каретою «швидкої» дитину 

було терміново доставлено до 
лікарні. На щастя, дівчинка від-
булась лише забоями. Нині вона 
під наглядом медиків.

З дорослими членами сім’ї 
працівники поліції провели сер-
йозну профілактичну роботу», – 
йдеться у повідомленні.

«За останній місяць це вже 
не перший випадок, коли через 
відсутність або недостатній до-
гляд з боку батьків з маленькими 
дітьми трапляються неприємні 
ситуації або й нещастя. Відтак ми 
закликаємо усіх жителів регіону, 
які мають на вихованні малолітніх 
діток, відповідальніше ставитись 
до своїх батьківських обов’язків і ні 
на хвилину не залишати дітвору 
без належного нагляду і уваги», – 
повідомила начальник підрозділу 
ювенальної превенції Житомир-

щини Наталія Гончарук.
Нагадаємо, 2 травня у Жито-

мирі півторарічний хлопчик ви-
пав з балкону 9-го поверху і дивом 
залишився живим. 17 травня у м. 
Коростені 4-річний хлопчик, якого 
мама лишила на самоті, випав з ві-
кна 3-го поверху і травмувався.

Поліцейські вкотре заклика-
ють батьків подбати про безпечне 
середовище для дітей у домівках. 
Пам’ятайте, що відповідальність 
за життя та здоров’я дітей несете 
саме ви!

Відтак скористайтеся 
простими порадами, що 
допоможуть запобігти 
нещасним випадкам:

– не залишайте дітей на само-
ті у кімнаті, де відчинене вікно, 
та змалечку розповідайте їм про 
можливу небезпеку;

– встановіть замки, фіксато-
ри або блокуючі пристрої, що 
унеможливлять відкриття вікна 
дитиною;

– не ставте біля вікон меблі, 
щоб дитина не могла залізти на 
підвіконня;

– не грайтеся з дитиною 

на підвіконні, не дозволяйте 
їй сидіти на ньому в будь-яку 
пору року;

– за можливості використо-
вуйте спеціальні посилені мос-
кітні сітки або замисліться про 
встановлення захисних ґрат на 
вікнах.

На Житомирщині 2-річна дівчинка 
випала з вікна 3-го поверху будинку

Пригода за участі марш-
рутного транспортного за-
собу сталась уночі 9 червня 
на під’їзній дорозі до траси 
«Київ – Чоп» у Новоград-Во-
линському районі.

У відділі комунікації поліції Житомир-
ської області повідомили подробиці ДТП. 
«Керманич з’їхав у кювет, де бус переки-
нувся. За медичною допомогою звернулись 
7 пасажирів, двох з яких ушпиталили. Роз-
почато досудове розслідування.

Повідомлення про вказану ДТП з по-
терпілими надійшло до 
поліції близько чверті 
години після півночі. 
На місце події виїха-
ла слідчо-оперативна 
група Новоград-Волин-
ського відділу поліції 
та слідчі відділу роз-
слідування ДТП ГУНП 
Житомирщини.

П о п е р е д н ь о 
з’ясовано, що ДТП ста-
лась на під’їзній дорозі 
від райцентру до траси 
Київ – Чоп, поблизу с. 
Майстрів, за участі 
маршрутного мікроав-
тобуса. Його 49-річний 
водій слідував з Києва 
до Луцька, на заокру-

гленій дорозі не впорався з керуванням 
і з’їхав у кювет, де транспортний засіб 
перекинувся.

Унаслідок вказаної пригоди медич-
на допомога знадобилась 7 пасажирам 
буса. Двох із них – 22-річного львів’янина 
та 50-річну жительку Новоград-Волин-
ського району – було госпіталізовано. 
Іншим – призначено лікування амбула-
торно», – йдеться у повідомленні.

Відповідні відомості внесені до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань за ст. 286 
(Порушення правил безпеки дорожнього 
руху або експлуатації транспорту особа-
ми, які керують транспортними засобами) 
Кримінального кодексу України. З’ясування 
усіх обставин триває.

У Новоград-Волинському 
районі перекинулася 
маршрутка

Дорожньо-
транспортна 
пригода, вна-
слідок якої за-
гинула 24-річна 
киянка, сталася 
7 червня близько 
14.15 на 75 км 
автодороги Київ-
Чоп, у с. Йоси-
півці Брусилів-
ського району.

На місці події працювали патрульні 
поліцейські, слідчо-оперативні групи ГУ 
Нацполіції області та Брусилівського від-
ділення полії.

«Попередньо водій автомобіля «Tesla», 
27-річний житель м. Києва, рухаючись у на-
прямку м. Житомира, вчинив зіткнення 
з автомобілем «ЗІЛ 433362» під керуванням 
35-річного киянина, що у цей час стояв на 
правій стороні проїжджої частини, де про-
водились дорожні роботи.

Унаслідок ДТП пасажирка автомобіля 
«Tesla», 24-річна жителька м. Києва, отри-
мала тілесні ушкодження, від яких загину-
ла на місці події», – повідомляють у відділі 
комунікації поліції Житомирської області.

Нині триває з’ясування причин та об-
ставин події у рамках кримінального про-
вадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (По-
рушення правил безпеки дорожнього руху 
або експлуатації транспорту особами, які 
керують транспортними засобами) Кримі-
нального кодексу України.

Поліція звертається до водіїв: під час 
кермування суворо дотримуйтесь Пра-
вил дорожнього руху та заходів безпеки. 
Враховуйте погодні умови, час доби та 
стан дорожнього полотна. Обирайте таку 
швидкість руху, щоб мати змогу постійно 
контролювати свій транспортний засіб 
і вчасно реагувати на зміну дорожньої 
ситуації.

На Житомирщині 
зіткнулися «Тесла» і авто 
дорожників: загинула 
пасажирка електрокара
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Зламана доля та загублене життя, 
однак заступник міського голови не 
може зрозуміти, які до нього претензії

Руслан Мороз

Заступник місь-
кого голови Дмитро 
Ткачук заявив, що 
не розуміє обурення 
містян відсутністю 
дорожньої розмітки 
та знаків.

Перед початком розгляду 
порядку денного засідання вико-
навчого комітету Житомирської 
міської ради 5 червня до присутніх 
звернулася свідок жахливої аварії 
в районі водоканалу, коли під коле-
сами авто загинула молода жінка 
прямо на пішохідному переході.

Діана Кучеренко, яка була 
свідком даної ДТП, написала 
тоді в соціальній мережі Facebook 
(частково збережений правопис 
оригіналу): «Повертаючись з від-
починку у житомирському Гід-
ропарку, ми стали свідками ДТП 
біля водоканалу… На наших очах 
було збито молоду жінку… майже 
на пішохідному переході… Зразу 
зупинилися. Чоловік викликав 
102 і 103, а я перейшла дорогу 
і підійшла до постраждалої… 
Всі пояснення і свідчення надали 
патрульній поліції (перебували 
на місті більше двох годин). Дай 
Боже постраждалій вижити, бо 
травми тяжкі. Як її не побачив 
водій, не знаю. Він був тверезий 
поруч, дзвонив в ті ж служби. 
Небайдужих людей багато, але 
бачили, що чіпати непритомну 
жінку не можна. Хтось нападав 
на водія, хтось приносив аптечку 
з нашатирем… По факту що вра-
жає! Патрульна поліція прибула 
через 15 хв. Швидка через 20–25 хв. 
На обурення людей ми почули, 
що в місті сьогодні патрулює 8 
машин, а швидких – 2!!! Всі водії 
розуміють, що в районі пішохід-
ного – це вина водія. Звертаюся до 
пішоходів! НЕ РОЗМОВЛЯЙТЕ 
ПО МОБІЛЬНОМУ (коло постраж-
далої лежав мобільний, сумка 
була закрита!). Вона йшла на базу 
відпочинку, де її чекав чоловік, 
як з'ясувалося пізніше… Ходіть 
тільки по пішохідному, бо ВОНИ 
ЗОВСІМ СТЕРТІ, і НЕ ВИДНО ЇХ!!! 
Знак є, але він нагорі. Відпочивай-
те якось без…, чи менше пийте… 
Поруч двоє п'яних на скутері… по-
чали втікати, коли люди звернули 
на них увагу. Перехожих також 
підбуханих було немало… А на 
кону життя і здоров'я!

P.S. ЧОМУ ЗА ГРОШІ ГРО-
МАДИ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕ-
ТУ НЕ ПОКРАШЕНІ РОЗМІТКИ 
НА ДОРОГАХ і ПІШОХІДНІ ПЕ-
РЕХОДИ??? ЧОМУ ТАК МАЛО 
ШВИДКИХ??? Хто відповідальний 
за безпеку на дорогах??? Дякую 
небайдужим людям, молодим 
хлопцям велосипедистам. ВСЕ!»

На офіційному сайті Головно-
го управління Національної по-
ліції в Житомирській області тоді 
з'явилося повідомлення: «2 червня 
2019 року сталася ДТП близько 
17.40 по вул. Чуднівській в облас-
ному центрі. Попередньо водій 
автомобіля «Kia Soul», 39-річний 
житомирянин, рухаючись вули-

цею у напрямку с. Тетерівки, до-
пустив наїзд на пішохода, 39-річну 
місцеву жительку, яка перетинала 
дорогу по нерегульованому пішо-
хідному переходу. Унаслідок ДТП 
жінка отримала тілесні ушкоджен-
ня та була доставлена до відділен-
ня інтенсивної терапії обласної лі-
карні. На жаль, за кілька годин від 
отриманих травм вона померла».

На засіданні виконкому, 
взявши слово, Діана Кучеренко 
звернулася до заступника місь-
кого голови Дмитра Ткачука та 
зачитала своє звернення. Потім 
звернулася до нього: «Я наступно-
го дня пройшла по місту і зробила 
декілька фото та відео. Я написала 
звернення до вас в Фейсбуці, а ви 
відповіли мені, що не зрозуміли 
його змісту. Я можу пояснити, що 
в місті взагалі не пофарбовані ні 
розмітки, ні пішохідні доріжки. 
Я обстежила тільки частину вули-
ці Чуднівської, і тільки дві точки, 
на мою думку, є нормальні для 
пішохода. На даному нерегульо-
ваному пішохідному переході 
сталася вже не одна аварія».

Дійсно, на пішохідному пере-
ході попереджуючий знак є тільки 
з боку водоканалу, на протилеж-
ному боці його взагалі немає. Роз-

мітку на дорозі майже неможли-
во побачити. Але за мить маємо 
зруйновані життя. Одна людина 
загинула, друга буде відповідати 
перед законом. Але хто надасть 
відповідь, чому немає розмітки, 
чому взагалі в жахливому стані 
наші міські дороги?

Одразу у членів виконкому 
з'явилися запитання до заступни-
ка міського голови. Дмитро Ткачук 
намагався пояснити, що розміт-
ку не встигли нанести, тому що 
в травні була досить прохолодна 
погода і наносити краску не було 
можливості. Житомирський ак-
тивіст Михайло Сліпченко, при-
сутній на засіданні, зазначив: «Той, 

хто може, – шукає можливості, 
той, хто не хоче, – шукає причини, 
щоб цього не робити».

Проблема забезпечення без-
пеки на дорогах міста не є новою. 
Вона постійно обговорюється 
в ЗМІ, Інтернеті, під час різнома-
нітних зустрічей та заходів. Але 
майже нічого не робиться, щоб 
переломити ситуацію. Може, саме 
тому в місті зараз створено декіль-
ка громадських об'єднань з метою 
поліпшення умов проживання 
в місті. Містяни намагаються самі 
вирішити частину питань, але не 
все вони можуть зробити само-
тужки. Потрібна допомога міської 
влади. Але влада забуває, що саме 
вона повинна вирішувати ці про-
блеми. Тоді постає інше питання: 
навіщо нам влада, яку ми самі ви-
бираємо, хоча фактично вона про 
нас дбає тільки перед виборами?

Після цього сумного засідання 
міськвиконкому 5 червня в Інтерне-
ті з'явилося чергове повідомлення 
для містян із закликом до всіх не-
байдужих і активних житомирян 
вимагати виконання законних ви-
мог і контролювати якість і терміни 
виконаних робіт. Сподіваємось, що 
в майбутньому наше місто все ж 
стане безпечним.
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У першому турі президент-
ських виборів громада нашого 
селища проголосувала за Юлію 
Тимошенко. Адже вона чи не 
єдина, хто послідовно – у Кабінеті 
міністрів чи опозиції – захищає 
інтереси простих людей.

Її грунтовна програма «Но-
вий курс України» містить не 
лише стратегічні завдання для 
збереження держави, а й те, що 
потрібно для конкретних людей: 
допомога на дітей, житло для мо-
лодих родин тощо.

Я – мама трьох дітей, бабуся 
шести внуків. Після народження 
наймолодшої дитини донька із 
зятем повернулися під мамине 
крило – наймати квартиру доро-
го. Купити – ще складніше, адже 
квадратний метр новобудови – 
це заробітна плата зятя за кілька 
місяців.

Можливо, я помиляюся, але 
мені видається, що саме після 
Помаранчевої революції, коли 
прем'єром працювала Юлія 
Тимошенко, на першу дитину 
держава платила 50 тисяч гривень, 
на другу – 100 тисяч, на кожну на-
ступну – по 150 тисяч. Потім ви-
плати зрізали – зараз на дитину, 
незалежно від їх кількості в сім'ї, 
виплачують трохи більше 41 тися-
чі гривень. Про інфляцію мовчу…  
Звичайно, народжуємо дітей не 
заради грошей, а заради щастя, 
але без грошей важко.

З радістю прочитала, що 
у програмі Тимошенко «Новий 
курс» передбачається повернути 
виплати при народженні дітей до 
попередніх розмірів, як це було за 
її прем’єрства.

Років десять тому Кабмін 
Юлії Тимошенко почав запро-

ваджувати програму для моло-
дих сімей «Доступне житло». Це 
коли молодій родині іпотечний 

кредит надається терміном до 30 
років, а ставка за кредитами – три 
проценти, причому без першого 

внеску… Це можливо, якщо об-
межити апетити олігархів, забу-
довників, банкірів…

Дуже хочу, щоб на цих ви-
борах перемогла сила Юлії 
Тимошенко. Це єдина партія, 
яка за високі соціальні стан-
дарти, умови для реалізації 
потенціалу українців. Це по-
пулізм –  кажуть ї ї опоненти? 
Я – за такий популізм, який 
забезпечить краще життя на-
шим дітям та внукам тут, а не 
по заробітках.

Залишилось лиш проголо-
сувати. Щоб Юлія Тимошенко 
не просто пройшла в парламент, 
а створила більшість, змогла 
об’єднати навколо себе патріотів 
задля процвітання України.

Валентина Синельникова,
мама трьох дітей,  

бабуся шести внуків

Наприкінці травня в Україні 
пролунали останні дзвоники. На-
вчальний рік, що завершився, став 
першим роком освітньої рефор-
ми – першокласники навчались 
за програмами «Нової української 
школи». Що саме змінилось і які 
враження про нову школу скла-
лись у батьків і вчителів, дізна-
вались експерти Центру громад-
ського моніторингу та контролю.

Самостійний першокласник
За даними Міністерства осві-

ти, понад 460 тисяч учнів пер-
ших класів стали «піонерами» 
реформи освіти. Уже рік вони 
відучились за абсолютно новими 
стандартами, які передбачають 
інтеграцію предметів та ігровий 
підхід до навчання. Кожен день 
для першокласників починається 
з ранкових зустрічей, на яких діти 
обговорюють певну тему, напри-
клад, якою була дорога до школи. 

Такі обговорення 
у колі одноклас-
ників розвива-
ють соціальні 
навички дітей, 
вміння вислу-
ховувати інших 
та не боятися 
висловити свою 
думку. Головна 
мета такого під-
ходу – навчити учнів спілкуватися 
та мислити критично.

«У школі маємо не просто 
давати дитині вміння самореа-
лізовуватися, а й справлятися зі 
складними проблемами, радіти 
життю, захищати своє емоційне 
здоров’я. Ми це починаємо з по-
чаткової школи», – зауважує мі-
ністр освіти Лілія Гриневич.

Психологи запевняють, що 
для шестирічних дітей природно 
навчатися через гру і зовсім не-
природно сидіти 45 хвилин, не 

рухаючись та не розмовляючи. 
Завдяки новим стандартам почат-
кової школи діти впродовж уроку 
кілька разів змінюють активності, 
наприклад, частину уроку слуха-
ють вчителя, потім обговорюють 
тему в групах, далі займаються 
самостійними проектами.

Батьки першокласників зі-
знаються, що спочатку критично 
ставились до навчання через гру, 
але впродовж року побачили пе-
реваги.

«Мені дуже подобається під-
хід, коли дітей навчають пізнавати 
світ та самостійно працювати», – 
ділиться враженнями мама пер-
шокласника Олена.

Зміна навчального процесу ви-
магає і нової системи оцінювання. 
Тепер у «першачків» немає що-
денників, замість них вони мають 
учнівське портфоліо.

«У першому класі кожен вчи-
тель створює для дитини папку – 
учнівське портфоліо. Його фор-
мують абсолютно по-різному, це 

залежить вже від вчителя. Напри-
клад, викладач може складати в це 
портфоліо роботи, які виконує 
дитина, аби було видно її ріст. Це 
робиться для того, щоб батьки, 
відкриваючи цю папку, бачили, 
що дитина вміла станом на по-
чаток року та на кінець року», – по-
яснює директор Львівського ліцею 
№ 66 Оксана Трущак.

Мобільність і свобода
Нова українська школа по-

требує нового освітнього про-
стору. Задля його облаштування 
у 2018 році з державного бюджету 
виділили 1,3 млрд гривень. За ці 
гроші провели тренінги для вчи-
телів, придбали мультимедійну 
техніку та одномісні парти для 
першокласників.

За словами освітян, головна 
перевага нових класів – це мо-
більність. З легкими одномісними 
партами можна хоч щодня пере-
саджувати дітей і змінювати роз-
ташування меблів у кімнаті. Отже, 
малечу простіше згуртовувати 
у групи та створювати інтерак-
тивний простір.

За стандартами «Нової україн-
ської школи» кожен клас має бути 
поділений на декілька зон. Серед 
них – творчі зони, де розміщені до-
робки малечі, природничі зони, де 
розташовані рослини, ігрові зони, 
зони тиші і читальні зони, де учні 
можуть сидіти на м'яких пуфах та 
проводити час за книжкою.

«Ми робимо класи зручними 
для учнів. Наприклад, зробили 
відкриті полички для дітей, де 
вони можуть залишати свої речі, 
бокси з конструкторами LEGO 

тощо. Чому саме відкриті по-
лички, а не закриті шафи? Тому 
що так ми реалізовуємо правило 
«Повага. Довіра. Відповідальність». 
Тобто кожна дитина поважає свої 
речі, своє місце роботи й місце ро-
боти іншого учня. Довіра полягає 
у тому, що ці полички є відкрити-
ми. І тут діє принцип: я не беру 
чужих речей – ніхто не бере моїх. 
Також у дітей з'являється і відпові-
дальність, бо потрібно стежити за 
порядком на цих поличках», – роз-
повіла вчителька Марія Кіндрат.

Самі освітяни зізнаються, що 
нові підручники та парти – це тіль-
ки елементи реформи. Найважче 
реформувати свідомість вчителів, 
адже вони звикли працювати по-
старому. Через збільшення інтер-
активної частини уроків у рази 
ускладняється робота вчителя. 
Новий підхід вимагає більше часу 
на підготовку до уроку, зокрема, 
розробку навчальних матеріалів. 
Водночас з’являється більше ви-
кладацької свободи. Адже тепер 
учителям пропонують рамкову 
програму викладання предмета, 
а вчителі на її основі можуть ство-
рювати власний план уроків.

У 2019 році реформа нової 
української школи триватиме далі. 
Початкові класи отримають ще 1,2 
мільярда гривень на обладнання 
і підвищення кваліфікації вчите-
лів. Перший етап реформи освіти 
завершиться через три роки, коли 
всі класи початкової ланки (1–4 
класи) почнуть вчитись за новими 
стандартами. Наступний етап ре-
форми освіти розпочнеться 2022 
року, коли торішні першокласни-
ки підуть у п'ятий клас.

«Батьківщина» – єдина політсила,  
що послідовно відстоює інтереси народу

Рік після запуску реформи освіти
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Хто має право  
на обов'язкову частку  
у спадщині?

До Народицького бюро пра-
вової допомоги звернулась 
Василина Григорович (ім’я та 
прізвище змінені з етичних мір-
кувань – прим. автора). Жінку 
цікавило, хто має право на 
обов’язкову частку у спадщині, 
не зважаючи на наявність запо-
віту. Роз’яснення в межах проек-
ту «Я маю право» надали фахівці 
Народицького бюро правової 
допомоги.

Малолітні, неповнолітні, 
повнолітні непрацездатні діти 
спадкодавця, непрацездатна 
вдова (вдівець) та непрацездатні 
батьки спадкують, незалежно від 
змісту заповіту, половину част-
ки, яка належала б кожному 
з них у разі спадкування за за-
коном (обов'язкова частка) (ч. 1 
ст. 1241 Цивільного кодексу 
України. Далі – ЦК).

Розмір обов'язкової частки 
у спадщині може бути змен-
шений судом з урахуванням 
відносин між цими спадкоєм-
цями та спадкодавцем, а також 
інших обставин, які мають іс-
тотне значення.

Перелік осіб, зазначених в ч. 1 
ст. 1241 ЦК, є вичерпним.

Малолітньою є особа, яка 
не досягла чотирнадцяти років 
(ст. 31 ЦК, ст. 6 Сімейного ко-
дексу України (далі – СК)).

Неповнолітньою вважається 
дитина у віці від чотирнадцяти 
до вісімнадцяти років (ст. 32 ЦК, 
ст. 6 СК).

Непрацездатними вважають-
ся особи, які досягли встанов-
леного пенсійного віку або осо-
би з інвалідністю І, ІІ, ІІІ груп, 
у тому числі діти з інвалідністю, 
а також особи, які мають право 
на пенсію у зв’язку з втратою 
годувальника відповідно до 
закону, незалежно від того, чи 
призначена їм пенсія.

Спадкування обов'язкової 
частки є правом, а не обов'язком 
спадкоємця.

Якщо виникли питання, за 
юридичною консультацією звер-
тайтесь до місцевих центрів та 
бюро правової допомоги. Їх 
адреси та контакти ви можете 
знайти на сайті http://zhytomyr.
legalaid.gov.ua/ua/ у розділі 
«Місцеві центри».

Більше інформації про про-
ект «Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті 
pravo.minjust.gov.ua та за но-
мером 0 800 213 103 (єдиний 
контакт-центр надання безоплат-
ної правової допомоги).

КОЛОНКА

Ольга Сідлецька

Наші журналісти 
у соцмережах уважно 
стежили за реакцією 
містян на події, що 
відбувалися у Жито-
мирі та області, на 
основі чого склали 
традиційний топ-
новин.

Топ 1. Житомиряни 
заблокували авто, 
припарковане посеред 
Європейської площі

На єдиній пішохідній вулиці 
Житомира водій припаркував ав-
томобіль і відмовився переставити 
його після зауважень перехожих, 
які стали свідками події. Обурені 
таким нахабством житомиряни 
оточили транспортний засіб і ви-
кликали патрульних.

«4 червня на спецлінію 102 
надійшло повідомлення, що на 
вулиці Михайлівській, котра є 
пішохідною, водій автомобіля 
MitsubishiLancer порушив вимоги 
дорожніх знаків та запаркував ав-
томобіль», – повідомила патрульна 
поліція Житомирської області.

Інспекторами поліції, які при-
були на місце виклику, винесено 
на водія постанову про адміні-
стративне правопорушення за 
ч. 1, ст. 122 КУпАП та ч. 1, ст. 126 
КУпАП.

Містяни коментують цю подію 
у соцмережах.

«Навіщо ставили боларди, 
якщо вони завжди відкриті??????? 
Зі сторони Скорульського така ж 

ситуація!!! Хто за це відпові-
дає???» – дописує Сергій Самій-
лик.

«Молодці!» – пише Сергій 
Охріменко на підтримку жито-
мирян, які заблокували автівку.

Топ 2. Кабмін виділив 
кошти на благоустрій 
території навколо фонтану 
«Космонавт» на Польовій

Про це повідомив на своїй 
сторінці Житомирський міський 
голова

«Ще один сучасний гро -
мадський простір незабаром 
з’явиться у Житомирі. Сьогодні 
гарні новини для жителів По-
льової. У рамках реконструкції 
будівлі Корольовської райради 
під ЦНАП цього року починаємо 
оновлювати сквер навколо фонта-
ну «Космонавт». Кабмін затвердив 
спрямування 10,6 млн гривень на 
благоустрій цієї території», – на-
писав Сергій Сухомлин і виклав 

ескіз проекту.
Ж и т о м и р я н и 

сприйняли таку нови-
ну досить позитивно, 
а зауваження здебіль-
шого стосувалися не-
достатньої кількості 
дерев на ескізах.

«І знову нема де-
рев. Пилюка на бага-
то років», – коментує 
Володимир Лобачев-
ський.

«Ух, ще би з «Кос-
мосом» щось вирі-
шили, якщо влада 
компетентна у цьому 
питанні, а сквер клас-
ний має бути, тільки 
от справді лишіть по-
більше дерев», – допи-
сує Єлена Мацапура.

«Хороша я но -
вость. А планирует-
ся реставрация самой 
фигуры космонавта, 
петли и шара? Ведь 
33 года прошло после 
того, как мы торже-
ственно открыли этот 
объект и, естествен-
но, составляющие 
элементы требу ют 
обновления, особенно 
в местах аргонной сварки», – за-
питує Валентин Синичкин.

«Без кошторису для належно-
го догляду – гроші на вітер. Спо-
діваюсь, ви це усвідомлюєте», – 
стверджує Андрій Чупрін.

«Срезать все деревья и сделать 
космодром – это вся реконструк-
ция? Не надо нам ТАКОЙ ре-
конструкции. Привяжите рекон-
струкцию к растущим деревьям!!! 
Защитим деревья!!!» – закликає 
Ірина Козар.

«Гарний проект і для багатьох 
мешканців стане місцем для про-
гулянок, бігу, катань на різнома-

нітних самокатах і т. д. А дерева на 
проекті передбачені, хоча можна 
проект завжди доопрацювати», – 
зауважує Юлія Лефтер.

«Дерев буде більше. Залишать-
ся старі + висадять нові. Це візуалі-
зація для розуміння об`єктів. Якби 
на ній лишили існуючі дерева, 
вони б усе закривали», – пояснила 
під постом Сергія Сухомлина його 
прес-секретарка Юлія Петрова.

Топ 3. На трасі неподалік 
Бердичева посеред літа 
випав сніг

Надвечір 9 червня на авто-
шляху з Житомира у напрямку 
Бердичева пішов величезний град. 
А на світанку 10 червня здивова-
ні водії зафіксували природню 
аномалію – узбіччя неподалік Бер-

дичева укрив шар снігу. Жителі 
області виклали фото і відео таких 
примх погоди і коментують це 
у соцмережах.

«На молокозаводі був град, але 
невеликий за розміром…», – пише 
Тетяна Примак.

«Жах», – коментує Віктор Жи-
лінський.

«Ще такого в нас не було вліт-
ку», – дивується Валентина Бура-
кова.

«Це було за Солотвином (якщо 
їхати в сторону Житомира) ввече-
рі 9 червня», – зазначає Людмила 
Вольницька.

ЩО ОБГОВОРЮЮТЬ  
житомиряни у соцмережах
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Тарас Боросовський  
      Руслан Мороз

Тільки 12 хвилин 
зі скандалом знадо-
билося депутатам, 
щоб проголосувати 
за продаж готелю 
«Житомир».

На сорок восьмій позачерго-
вій сесії Житомирської міської 
ради, яка відбулася 6 червня 
2019 року, розглядалося декіль-
ка питань. Але всі розуміли, що 
основним та найважливішим є 
питання продажу майнового 
комплексу готелю «Житомир», 
що знаходиться за адресою: м. 
Житомир, майдан Перемоги, 6. 
Також всі дуже добре усвідом-
лювали, що переможцем аукці-
ону та єдиним претендентом є 
приватне акціонерне товариство 
«Фаворит Компані», яка нале-
жить родині народного депутата 
Борислава Розенблата.

Швидкість прийняття даного 
рішення просто вражає. Майже 
годину депутати витратили на 
сварки та заслуховування чер-
гового зашквару від депутата 
Влада Пучича, який запропо-
нував внести на розгляд питання 
про недопущення певних осіб на 
засідання сесій Житомирської 
міської ради. Напевно, Влад про-
сто забув про своє активістське 
минуле.

Загальну ідилію трохи зруй-
нувало питання від депутата 
Олега Черняховича, який поці-
кавився, а яким саме чином ми 
продаємо майновий комплекс 
готелю. Він завис у повітрі чи 
все ж, підкорюючись законам 
фізики, стоїть на певному клап-
тику землі? Клаптик виявився 
не таким вже й малим. У кому-
нальній власності для забудови 
під готель «Житомир» перебуває 
0,5126 га в самому центрі міста. 
До того ж в межах цієї ділянки 
накладено цілих дві зони обме-
ження: 0,0089 га та 0,0101 га як 
охоронні зони навколо об'єкта 
культурної спадщини. Дія цих 
обмежень безстрокова. Але й це 
не найцікавіше в історії прода-
жу частинки Житомира. Так, це 
лише крихти того, на що взагалі 
ніхто не звернув уваги. Тут, до 
речі, ми можемо надати належне 
всім, хто був причетний до цьо-
го. Тому звертаємо увагу читача 
на другу історію цього дійства.

А ця історія бере свій по-
чаток за два місяці до початку 
Революції гідності. У вересні 
2013 року фірма «Фаворит» 

отримує кредит в банку «Фо-
рум» на 5 млн грн. На початку 
жовтня фірма додатково взяла 
ще 10 млн грн. Тобто разом під-
приємство взяло в борг близько 
2 млн доларів США. Гарантією 
повернення взятої позики стало 
все майно Галіївського маслоза-
воду, сухе молоко на складах під-
приємства, 2 будівельних крани, 
4 квартири по вулиці Вітрука, 
6 та фінансова порука Борислава 
Розенблата.

До кінця невідомо, наскільки 
вдалося розвинути бізнес, але 
пан Розенблат одразу ж після 
отриманого кредиту купує в Ні-
меччині приватний будинок. За 
половину від 270 кв. метрів та 
7,5 сотки землі в Дортмунді (Ні-
меччина) 30 жовтня 2013 року 
майбутній народний депутат 
сплатив 496 тис. євро.

За саму ж позику фірма 
«Фаворит» не сплачує. У черв-
ні 2014 року оголошується про 
ліквідацію банку «Форум», 
і проблемний кредит намага-
ється стягнути представник 
Фонду гарантування вкладів. 
Неодноразові спроби продати 
проблемну заборгованість ні до 
нічого не призвели. Одночасно 
юристи «Фавориту» намагаються 
оскаржити спроби стягнути за-

боргованість та стягнути закла-
дене під взятий кредит майно.

Судова тяганина заверши-
лася аж у кінці 2017 року. З су-
дового рішення стало відомо, 
що «Фаворит» викупив свій борг 
перед банком. За вимогами за-
кону боржник не може викупо-
вувати свої боргові зобов’язання 
на аукціоні. Щоб обійти дані об-
меження, на торгах борг викупо-
вує «Фінансова компанія «Фар-
ватер Фінанс». За борг, оцінений 
в 13,3 млн грн, з 30% знижкою 
сплачують 9,44 млн грн. Угода 
укладається 30 серпня 2017 року, 
і в цей же день фірма «Фаворит» 
викуповує борг у фінансової 
компанії.

Взяті станом на 2013 рік 
близько 2 млн доларів США 
у 2017 році перетворилися в 52 
мільйони гривень. Однак держа-
ва, як гарант повернення вкладів 
в банку «Форум», фактично по-
вернула трохи більше 9 міль-
йонів, або лише шосту частину 
боргу.

Решту боргу доведеться 
сплачувати з бюджету країни. 
Оскільки майна в банку через 
таких же ж позичальників не 
залишилося. У виграші залиши-
лася фірма «Фаворит» родини 
Розенблат, яка, викупивши свій 

борг, залишила в себе десятки 
мільйонів гривень.

І коли з’явилася можливість 
викупити за 60 млн грн готель 
«Житомир», родинна фірма на-
родного депутата стає єдиним 
переможцем конкурсу.

Під час сес і ї  міськради 
перед депутатами виступила 
представник приватного акці-
онерного товариства «Фаворит 
Компані», в якої прямо запи-
тали про майбутні плани на 
готель «Житомир». Відповідь 
також цікава: «Всі подальші 
рішення про реконструкцію 
готелю будуть прийматися ви-
ключно після повного техніч-
ного обстеження. Стан будівлі 
невідомий, технічна докумен-
тація відсутня, її майже немає. 
Експертна оцінка надавалася 
відносно економічної складової, 
а не технічного стану. Повного 
обстеження не було».

Таким чином, приватна 
фірма родини Розенблат, зі 
слів її представниці, виявля-
ється, купила кота в мішку? 
Навіть не смішно… Сергій Су-
хомлин поспішив на допомогу 
і прокоментував це так: «Вже 
існує затверджений план ре-
конструкції площі, частиною 
якої є реконструкція готелю. 

У відповідності до цього плану 
і буде проводитися в подальшо-
му реконструкція».

Ми звернулися до голови 
ПАТ «Фаворит Компані» Ружени 
Вікторівни Ляшенко з приводу 
взятого компанією у 2013 році в 
банку «Форум» кредиту та шля-
ху його погашення. «А яке від-
ношення має продаж майнового 
комплексу готелю "Житомир" до 
Галіївського маслозаводу?» – від-
повіла Ружена Ляшенко. 

Щодо моральної складової 
та почуттів вкладників банку 
«Форум» сказати дуже склад-
но. Але в соціальних мережах 
існує декілька груп вкладників. 
За інформацією в цих групах, 
вони втратили або все, або зна-
чну частину того, що намагалися 
збільшити та заощадити. Як ви-
являється, не всі мрії збуваються, 
або ліпше сказати, не у всіх мрії 
збуваються…

Як говорив великий Шерлок 
Холмс, все геніальне просто, Ват-
сон! Ось так родина народного 
депутата Борислава Розенблата 
залишилася без боргу, але з го-
телем «Житомир» та маєтком 
у Дортмунді. А житомиряни, 
як завжди, залишилися з носом. 
Або без нього. Але це вже взагалі 
нікому не цікаво…

Як за рахунок вкладників збанкрутілого 
банку купили готель «Житомир»
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У червні минулого 
року Житомир пер-
шим з міст у Східній 
Європі анонсував по-
вний перехід на від-
новлювальні джерела 
енергії. Ми вирішили 
проаналізувати, які 
зміни відбулися за рік 
та наскільки жителі 
долучені до заходів 
у рамках Тижня ста-
лої енергетики.

Ще до підписання Угоди про 
асоціацію з Європейським Союзом 
українські міста активно долуча-
лися до ініціативи зі сталого роз-
витку, підвищення енергоефектив-
ності та нарощення використання 
відновлювальних джерел енергії на 
своїх територіях. Ініціатива отри-
мала назву Угода мерів та набула 
поширення через запровадження 
Днів сталої енергетики.

Головна мета Днів – підвищен-
ня поінформованості місцевих 
громад стосовно сучасних способів 
ощадного й ефективного викорис-
тання енергії та ширшого залучен-
ня відновлювальних джерел енер-
гії задля протидії глобальній зміні 
клімату. Європейський тиждень 
сталої енергетики – це ініціатива 
ЄС, започаткована у 2006 році. Від-
тоді щороку наприкінці червня 
по всій Європі проходять заходи, 
спрямовані на підвищення енер-
гоефективності та збільшення 
використання відновлювальної 
енергії. Україна вперше долучи-
лася до Тижня сталої енергетики 
у 2011 році. У 2013 році заходи 
проводилися вперше у Житомирі.

Ювілейний 10-ий Європей-
ський тиждень сталої енергії 
в Україні за підтримки Пред-
ставництва Європейського Со-
юзу в Україні цього річ стартував 
1 червня у Миколаєві.

– Головне завдання Тижня цього 
року – висвітлити найсерйозніші 
проблеми на Землі: глобальне поте-
пління, захист довкілля, надмірне 
використання ресурсів. Європей-
ський Союз приділяє велику увагу 
цим питанням, – наголосив керів-
ник напрямку «Економічна співп-
раця, енергетика й навколишнє 
середовище» Представництва ЄС 
в Україні Йоганнес Баур.

Одна з ключових подій пер-
шого дня Європейського тижня 

сталої енергії 2019 – відкриття 
виставки «PRO ефективність 3.0». 
Вона стала плацдармом для ін-
формування громадян про новітні 
технології з енергозбереження та 
відновлювальної енергії для при-
ватних домогосподарств і багато-
квартирних будинків.

Експерти ознайомили містян 
і ЗМІ з останніми досягненнями 
у зменшенні споживання енергії 
у багатоквартирних будинках та 
іншими можливостями впрова-
дження енергоефективних заходів, 
які підтримує ЄС в Україні. В якос-
ті спікерів на панелі виступили 
експерти Фонду енергоефектив-
ності, Міжнародної Фінансової 
Корпорації (IFC), Програми роз-
витку ООН із досягнення Цілей 
сталого розвитку у регіонах та 
Німецького товариства міжна-
родного співробітництва (GIZ).

– Особлива роль у вирішенні 
проблем належить не лише владі 
й уряду, але й кожному з нас, адже 
тільки разом ми можемо досяг-
ти результатів. Тому цього року 
тема Тижня – «Роль громадянина 
у формуванні сталого майбутнього: 
енергоефективність, поновлювана 
енергія й управління відходами, – 
переконаний пан Йоганнес Баур.

Під час заходу відбулася цере-
монія привітання 25 нових учас-
ників Муніципальної платформи 
з енергетичної та кліматичної 
трансформації, яка є ініціативою 
проекту ЄС «Угода мерів – Схід». 
Платформа – це новий формат 
об’єднання мерів, органів дер-
жавного управління, приватних 
інвесторів, проектів технічної до-
помоги, міжнародних організацій 
і бізнеса для обговорення проблем 
і принципів впровадження ста-
лого енергетичного розвитку та 
адаптації до змін клімату.

Зі свого боку Житомир, почи-
наючи з 2012 року, як підписант 
Угоди мерів, зобов’язався змен-
шувати споживання енергії та 
скорочувати викиди СО2. Цього 
року Тиждень сталої енергії в місті 
спрямований на різні цільові гру-
пи. Зокрема представники ОСББ 
та управляючих компаній в межах 
ознайомчих екскурсій відвідують 
виробників або провідних поста-
чальників енергоефективних тех-
нологій у сферах водопостачання, 
led-освітлення, термомодернізації.

– Соціологія і партисипація 
(залучення громадян) необхідні для 
розробки стратегічних і тактич-
них документів. Сьогодні місто 

вже має ряд документів страте-
гічного характеру у сфері енер-
гоефективності. Зокрема це вже 
згадувана мною Угода мерів, План 
дій зіс талого енергетичного роз-
витку, який ми зараз доповнюємо 
сферою клімату до 2030 року по 
зменшенню енергоспоживання та 
викидів СО2, – ділиться керівник 
департаменту економічного роз-
витку Житомирської міської ради 
Микола Костриця.

За словами посадовця, при-
йнятий містом Муніципальний 
енергетичний план є середньо-
строковою програмою з виконан-
ня поставлених цілей та основою 
для розробки кліматичної стра-
тегії. Донедавна у Житомирі та 
інших українських містах не існу-
вало таких документів. Обласний 
центр – один з перших ініціаторів 
розробки такого дослідження 
і ґрунтовного документа, що до-
зволить долучитися до передових 
міст з ефективним інструментарі-
єм адаптації до змін клімату.

З грудня 2018 року міська 

рада прийняла Положення про 
стимулювання заходів з енер-
гозбереження. Його поява стала 
важливою складовою енергоме-
неджменту міста задля додатко-
вого зацікавлення муніципальних 
закладів зменшувати споживання 
теплової енергії та заощаджува-
ти бюджетні кошти. Наріжним 
є принцип: видатки на енерге-
тичні ресурси використовуються 
виключно на енергетичні ресур-
си, а їх економія – виключно на 
енергозбереження та матеріальне 
стимулювання.

Положення також враховує 
вимоги Угоди між Україною та 
ЄС з планування бюджету на три 
роки. Це ставить перед містами 
вимогу прозорих, відкритих та 
стійких правил розрахунків ви-
датків на енергію. Все це дозволить 
якісно та зрозуміло для громад-
ськості витрачати муніципальні 
кошти на заходи з енергеефек-
тивності у місті для досягнення 
Житомиром у 2050 році повної 
енергонезалежності.

Європейський досвід  
для сталості розвитку міста 
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Ольга Сідлецька

Немає нічого цінні-
шого за усмішку дити-
ни, її щасливі очі, дзвін-
кий і радісний сміх. 
Саме тому вже стало 
гарною традицією 
для газети «20 хвилин» 
спільно з партнерами 
організовувати масш-
табне сімейне «Свято 
дитинства», присвя-
чене Міжнародному 
дню захисту дітей. Тож 
8 червня у літньому 
театрі «Ракушка» про-
йшло свято, яке по-
дарувало маленьким 
житомирянам море 
феєречних емоцій, не-
забутніх вражень і, звіс-
но ж, подарунків.

Цьогорічне свято зібрало в одно-
му місці тисячі діток та їхніх батьків, 
які мали змогу взяти участь у різно-
манітних конкурсах та майстер-кла-
сах, а також насолодитися виступа-
ми від краших творчих колективів 
Житомира – школи східних танців 
«Амберлі», професійної школи 
вокалу «Амадеус», Центру танцю 
«Аванте», Етно-фешн шоу «Інанна».

Дітлахи вигравали призи не тіль-
ки у різноманітних конкурсах від 
партнерів, а й завдяки лотерейним 
квиткам. Шанс на виграш мав кожен, 
адже представники «20 хвилин» роз-
везли понад 25 тисяч запрошень-
лотерей по всіх школах і дитячих 
садочках міста. Також квитки можна 
було отримати безпосередньо під 

час заходу. Діти і їхні батьки уваж-
но звіряли номер на своєму квитку 
з тим, що витягнули з лототрону, 
а вигравши приз, не приховували 
почуття радості.

Генеральний партнер свята – 
«ГрандСіті Домбровський» про-
вів конкурс, під час якого учасники 
мали можливість побудувати буди-
нок своєї мрії. Увесь зал спостерігав, 
як діти, одягнувши каски, натхненно 
будують з кубиків будиночки. Пере-
можця обрали за оплесками гляда-
чів і нагородили цінними призами 
від партнера. Крім того, на локації 
«ГрандСіті Домбровський» діти 
могли взяти участь у будівництві 
символічної стіни з цегли, на якій 
кожен бажаючий міг залишити ав-
тограф або побажання на згадку. Як 
запевнили представники компанії, 
уся цегла буде використана у процесі 
будівництва житлового кварталу.

Керівник центру продажів ком-
панії Леонід Бондарь розповів: «Ми 
будуємо наші житлові комплекси 
для вас, житомиряни, для того, 
щоб вам там зручно жилося, для 
того, щоб ви були там щасливі. 
«ГрандСіті Домбровський» – місце, 
де хочеться жити».

Офіційний партнер свята – 
підприємство «Вівад 09», слоганом 

якого стали слова «Діти – це інвес-
тиції в наше майбутнє», запропо-
нувало конкурс, для кого вибрали 
3-х дівчаток і 3-х хлопчиків. Діти із 
зав’язаними очима під музику ма-
лювали на дереві жолуді кольоро-
вими фломастерами. У кого більше 
жолудів на дубі – той і переможець. 
Усі учасники без винятку отримали 
цінні призи від представника ком-
панії «Вівад 09».

З привітальним словом до при-
сутніх звернувся заступник голов-
ного директора компанії «Вівад 09» 
Валерій Міцкевич: «За дорученням 
генерального директора «Вівад 09» 
Ігоря Євгеновича Ходака хочу при-
вітати діток нашого чудового міста, 
побажати всім щасливого і світлого 
майбутнього, творчості, активності, 
побажати, аби вони стали дійсно 
нашою зміною, нашим майбутнім».

Керівник організації «Все роби-
мо самі» Богдан Купчинський по-
дякував газеті «20 хвилин» і партне-
рам, а також благодійному фонду 
«Лав», за підтримки якого відбувся 
захід, за його організацію.

«Дякую газеті «20 хвилин» 
і партнерам за організацію «Свята 
дитинства». Велика подяка благо-
дійному фонду «Лав» за те, що долу-
чилися сьогодні до створення цього 

свята. Мені дуже приємно, що бать-
ки, за що я їм і дякував, розвивають 
своїх дітей. Наша мета сьогодні – аби 
жодна дитинка не залишилася поза 
увагою. Нас як громадських діячів 
тішить, що ми сьогодні можемо 
проявити часточку милосердя для 
цих дітей, показати свій приклад 
прояву любові до цих дітей, за-
охочувати інших до того, аби діти 
стали не лише нашим майбутнім, 
але й теперішнім. Ми живемо для 
дітей і з дітьми. Ми маємо віддати 
всю любов їм», – наголосив Богдан 
Купчинський.

Також представники благо-
дійного фонду «Лав» розмістили 
2 локації, на яких проводили різні 
конкурси, один з яких – малюнок на 
асфальті, а також порадували дітей 
аквагримом.

Офіційний партнер свя-
та – магазин садової техніки 
«Добрий Господар» підготував 
конкурс-гру «Хто швидше». Учасни-
кам було запропоновано «відкрити» 
нову планету – якомога швидше 
надути повітряні кульки, а потім 
«заселити» – швидко намалювати 
фломастерами за той час, доки грає 
музика, «мешканців» – фігурки лю-
дей, тварин, будинки. Той, у кого 
більше нарахували «мешканців», 
став переможцем і отримав приз 
від партнера, інші ж учасники – за-
охочувальні подарунки.

Ексклюзивний партнер свя-
та – ТМ «Хліб Житомира» шукав 
серед діток знавців приказок про 

хліб. Ведучий починав приказку, 
а діти по черзі продовжували її. 
Якщо учасник не міг згадати або 
вигадати вдале продовження – він 
вибував. Переможець отримав приз 
від компанії «Хліб Житомира», всі 
інші, хто брав участь у конкурсі – 
заохочуювальні призи.

Постійний партнер свята – 
компанія «Центр Утеплення» 
представила локацію з різноманіт-
ними розмальовками, майстер-кла-
сом зі складання будиночків, аби 
кожна дитина могла відчути себе 
будівельником. У конкурсі від ком-
панії «Центр Утеплення» учасники 
демонстрували знання будівельної 
термінології. Діти, почувши від 
ведучого слово, що стосується бу-
дівництва, підстрибували, плеска-
ючи руками над головою. Якщо ж 
слово було не з галузі – присідали 
навколішки. Представники компанії 
подякували за участь у конкурсі фір-
мовими пакетами з подарунками.

Партнер свята – магазин «Ва-
рюшки Андрюшки» провів для 
діток конкурс на найшвидше одя-
гання ляльки. На ляльку-пупса по-
трібно було одягнути підгузок і боді. 
Переможниця конкурсу розповіла, 
що зробила це швидко, бо допома-
гає батькам з меншим братиком і се-
стричкою. Усі учасниці отримали від 
власниці магазину Тетяни Лопуги 
чудові подарунки.

Крім того, компанія «Варюшки 
Андрюшки» підготували локацію 
з товарами для мам і діток. «Ми 

«Свято дитинства 2019» від «20 хвилин» подарувало 
маленьким житомирянам море емоцій і усмішок

 Директор газети "20 хвилин" Олександр Васильковський
     вручає самокат щасливій власниці

 Захоплюючий виступ від Центру танцю "Аванте"

 Суперовий аквагрим
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представляємо сумку для поло-
гового, ознайомлюємо майбутніх 
мамочок з асортиментом того, що 
у нас можна придбати, тим самим 
полегшуючи їхній вибір», – розповіла 
представниця магазину «Варюшки-
Андрюшки».

Партнер «Ортомедцентр», 
який вперше брав участь у святі, за-
пропонував конкурс, під час якого 
10 учасників ходили по сцені під 
музику, а потім утворювали «паро-
возик» з числа, яке назвав ведучий. 
Зайвий учасник вибував. Так визна-
чили переможця, але подарунки 
отримали усі конкурсанти.

Однак показати свій талант 
і отримати за це приз можна було 
не лише на сцені «Ракушки». На 
прилеглій території розташувалися 
партнери і учасники свята, які теж 
мали чим здивувати гостей свята. 
Зокрема, на локації від газети «20 
хвилин» маленькі містяни брали 
участь у конкурсах і отримували за 
це заохочувальні подарунки. Тут же 
усі бажаючі могли зробити фото 
на пам’ять біля фотозони, а також 
потиснути руку Тигрику.

На локації, яку представив 
партнер «Multizoo», дітки могли не 
лише побачити тваринок – морських 
свинок, африканських їжачків, кро-
ликів і навіть змій, а й потримати їх 
у руках і навіть погратися з ними під 
наглядом досвідчених кіперманів.

Завдяки партнеру «Аквасвіт», 
діти та їхні батьки мали змогу без-
коштовно вгамувати спрагу питною 

водою. Також компанія подарувала 
сертифікати на доставку води на мі-
сяць. А у конкурсі від ТМ «Ласун-
ка» обирали найвлучнішу команду: 
діти розділилися на 2 команди і ки-
дали м’ячики. Перемогла команда, 
гравці якої закинули найбільша 
м’ячів у кошик. Дітей нагородили 
подарунками від «Ласунки», а також 
пригощали фірмовим прохолодним 
морозивом.

Від компанії ІП «Coca-Cola 
Беверджис Україна» був кон-
курс «Хто швидше вип’є», під час 
якого учасники пили сік через со-
ломинку на швидкість. Протягом 
свята смачні напої від ІП «Coca-Cola 
Беверджис Україна» отримували 
учасники конкурсів та лотереї, а на-
прикінці організатори роздали їх 
усім дітям без винятку.

Торгові марки «Органік мілк» 
та «Органік Міт» провели конкурс 
для матусь та їхніх діток. Мами із 
зав’язанами очима навпомацки 
намагалися знайти свою дитину. 
І звісно ж, впоралися, за що отри-
мали призи.

Партнер свята – «Discount 
Shop BRO» запросив на сцену 
найбільшу кількість дітей, які за 
командою надували кульки. За 
умовами конкурсу, переможець 
той, у кого куля лопне швидше, 
ніж у інших. В результаті усі учас-
ники отримали сертифікати від 
«Discount Shop BRO».

На своїй локації партнер Міс-
течко відпочинку «Грінвуд» та 

дитячий клуб «Гуддей» дарували 
дітям сертифікати на знижку. «Аби 
його отримати, потрібно загадку 
відгадати або, наприклад, вірш 
розповісти. А також від дитячо-
го клубу «Гуддей» надаватимемо 
інформацію та запрошення на 
літній відпочинок», – розповіли 
представники компанії.

Від партнера «Техносклад», 
який вперше долучився до прове-
дення свята, був казковий конкурс. 
Діти тягнули картки із заздалегідь 
написаними на них назвами казок, 
а потім малювали їх на аркуші 
паперу. Батьки ж мали відгадати, 
яку казку намалювала їхня дитина. 
Переможець отримав мультиварку 
від «Техноскладу», решта учасників – 
заохочувальні призи.

Завдяки солодкому партнеру 
свята – «Житомирські ласощі» 
усі бажаючі діти мали змогу без-
коштовно покататися на надувній 
гірці. Також компанія провела 
конкурс «Міцний горішок», аби ви-
значити найсильнішого татуся. За 
його умовами, чоловік, що візьме на 
руки одночасно найбільшу кількість 
дітей, перемагає. Однак усі татусі ви-
явилися сильними, бо кожен взяв на 
руки по 3 діток. Солодкі подарунки 
отримали усі конкурсанти.

Перевірити, як діти допомага-
ють батькам, вдалося за допомогою 

конкурсу від хімчистки «Чистий 
дім Житомир». «Ми відповідально 
ставимося до нашої роботи, тому 
підготували тематичний конкурс», – 
розповіли представники компанії. 
Учасники мали зібрати якомога 
більше розкиданих по сцені пред-
метів, доки грає музика. Дівчатка 
отримали тематичні подарунки, аби 
стати ще кращими господинями: 
учасниці –іграшкові праски, а пе-
реможниця – іграшковий пилосос.

Партнер «Інтердизайн» під-
готував для діток творчий кон-
курс – обирали дитину, малюнок 
якої прикрасить настільну лампу. 
Переможця визначали за допо-
могою оплесків глядачів. Крім 
того, компанія «Інтердизайн» у со-
цмережах цього дня проводила 
конкурс, умови якого були такі: 
сфотографуватися біля будь-якої 
фотозони «Інтердизайн» і викласти 
фото з хештегом #інтердизайн_ 
діти у соцмережі Інстаграм або 
Фейсбук. Переможець отримав 
цінний подарунок від директора 
компанії Людмили Бойко.

Також радували дітей подарун-
ками, майстер-класами і дарували 
веселий настрій й інші друзі-учас-
ники свята – дитячий клуб «Smart 
Club», школа іноземних мов «Win 
Win», туристична агенція «Смайл», 
ТМ «Зерновита», студія краси 

Інна Біла, дизайнер Наталія Гла-
дій, магазин меблів «Domson», 
професійна школа вокалу «Ама-
деус», Центр танцю «Аванте», 
Благодійна організація захисту 
тварин. Зокрема, компанія «Зерно-
вита» навчала дітлахів виготовлен-
ню картин з круп. «У нас сьогодні 
майстер-клас з виготовлення картин 
з круп. Ми використовуємо клей, 
крупи різних кольорів», – розповіла 
пані Тетяна, представник ТМ «Зер-
новита». Крім того, корисні, а голо-
вне – екологічно чисті набори круп 
від «Зерновита» розігрували під час 
лотереї. Учасник свята – «Квеструм 
"60 minutes"» надали сертифікати на 
відвідування квест-кімнат.

Наприкінці свята організатори 
вкотре здивували дітлахів, бо розі-
грали аж 4 коштовні призи – само-
кат, 2 квадрокоптери і величезного 
м’якого ведмедя. Директор газети 
«20 хвилин» Олександр Васильков-
ський особисто розіграв, вручив 
подарунки переможцям: «Дякую, 
що прийшли. Ми щороку хочемо 
діткам Житомира подарувати свято, 
де є подарунки, де є смаколики, де 
є повітряні кульки, де є емоції – усе 
те, що робить вас щасливими, адже 
ви – найдорожче, що у нас є».

Ведучий свята – веселий і драй-
вовий керівник творчої студії 
«RUMAX» Максим Корнєєв. Про-
фесійне звукове обладнання надала 
компанія «РЕК». Медіа-підтримку 
заходу забезпечили «Радіо Люкс 
ФМ» та «Радіо Relax», агенція 
«КРАН». Найяскравіші моменти 
свята «зловив» для вас фотограф 
Владислав Авраменко.

Організатор свята – газета 
«20 хвилин» висловлює подяку усім, 
хто долучився до «Свята дитинства 
2019»: партнерам і учасникам – за 
допомогу в організації, діткам та 
їхнім батькам – за те, що прийшли 
і розділили з нами яскраві і неза-
бутні емоції, які подарував захід.  
До зустрічі у наступному році!

«Свято дитинства 2019» від «20 хвилин» подарувало 
маленьким житомирянам море емоцій і усмішок

 На фото: голова ГО "Все робимо самі" Богдан Купчинський

 Конкурс від генерального партнера свята - "ГрандСіті Домбровський"

 Захоплюючий майстер-клас



14 Середа, 12 червня 2019WWW.ZT.20MINUT.UA Актуально

Визначено переможця обласного етапу XXV 
Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних

Три роки тому 
Міністерство охоро-
ни здоров’я офіційно 
дозволило відвідувати 
пацієнтів у реаніма-
ції. Рідні і друзі мо-
жуть безперешкодно 
перебувати поруч із 
хворим.

Утім, статистика свідчить, що 
більшість із тих, хто стикається із 
реанімацією, не знають про свої 
законні права. Що потрібно зна-
ти про відвідування реанімації, 
розповідає Центр громадського 
моніторингу та контролю.

Як за кордоном
У червні 2016 року система 

української охорони здоров’я по-
збулася ще одного пережитку 
радянського союзу. МОЗ затвер-
дило постанову, якою дозволило 
допуск відвідувачів до пацієнтів, 
які перебувають на стаціонарному 
лікуванні у відділенні інтенсивної 
терапії (ВІТ). Зокрема, відомство 
наказало медзакладам «забезпечи-
ти пацієнтам, які перебувають на 
лікуванні у ВІТ, право на допуск до 
них відвідувачів 24 години на добу 
в будь-який день тижня». При цьо-
му відвідувати пацієнтів можуть 
не лише родичі. Одночасно може 
перебувати не більше двох відвід-
увачів. Більша кількість осіб може 
бути лише за згодою лікаря.

Така практика широко поши-
рена за кордоном, і її позитивний 
вплив на одужання пацієнтів до-
ведений клінічними досліджен-
нями. Зокрема, спільне перебу-
вання пацієнта і рідних у палаті 
інтенсивної терапії рекомендоване 
медпротоколами Великої Брита-
нії, Італії та США.

«У розвинених країнах пе-
ребування близьких пацієнтів 
у відділеннях інтенсивної тера-
пії – звична практика. Звісно, є 
чітко прописані правила, які не 
можна порушувати. Якщо їх до-
тримуватися – це зовсім не зава-
жає лікарям у роботі, а пацієнту 
допомагає одужати. Це приклад 
пацієнто-орієнтованої медицини, 
до якої ми прагнемо в Україні», – 
переконана в. о. міністра охорони 
здоров’я Уляна Супрун.

Утім, навіть через три роки 
після зняття заборони на відвід-
ування пацієнтів ВІТ лікарі часто 
практикують радянський підхід, 
коли двері реанімації зачинені, 
а пацієнт не знає деталей свого 
лікування. Проведене у лютому 
дослідження громадської орга-
нізації «Горизонталі» та агенції 
Info Sapiens показує, що полови-
на українців досі не знає, що має 
право відвідувати родичів у реані-
мації. Лише 21% опитаних могли 
без перешкод бути біля пацієнта 
у будь-який час доби. Водночас 
30% мусили спочатку отримати 
згоду лікаря чи медсестри, а 28% – 
могли потрапити до пацієнта в ре-
анімації лише у встановлені годи-
ни. При цьому 10% респондентів 

розповіли, що виборювали своє 
право на візит.

Верховна Рада проти
Паралельно із наказом МОЗ 

був розроблений законопроект 
щодо допуску членів сім'ї, опікуна, 
піклувальника до пацієнта у від-
діленні реанімації та інтенсивної 
терапії. Однак Комітет охорони 
здоров’я Верховної Ради його не 
підтримав, і проект у стінах пар-
ламенту не розглядався. Голова 
комітету Ольга Богомолець заяви-
ла тоді, що таке рішення комітет 
ухвалив, «саме розуміючи небез-
пеку для роботи і життя лікарів 
і здоров'я інших пацієнтів, яку 
може створити неконтрольований 
доступ непідготовлених родичів 
у відділення, де кожна секунда 
роботи лікаря є золотою».

Частина лікарів також опи-
раються ініціативі МОЗ, затято 
відстоюючи «закриті реанімації». 
Аргументи медиків зводяться до 
одного: відвідувачі можуть зава-
жати медперсоналу або ж занести 
інфекцію.

Активісти натомість зауважу-
ють, що причина такої позиції 
лікарів і комітету ВР – страх про-
зорості у медицині і конфронтація 
між міністерством та депутатами.

«Лікарям незручно, коли є від-
критий доступ до реанімацій: не 
можна приховати лікарську по-
милку, спекулювати з ліками», – 
вважає громадський активіст 
Олександр Равчев.

Водночас в Україні є багато 
позитивних прикладів спільного 

перебування пацієнтів та їхніх 
родичів у ВІТ. Наприклад, у ди-
тячій лікарні «Охматдит» батьки 
допомагають медикам доглядати 
за хворими та навіть проводити 
медичні процедури.

«Лікар з батьками має бути 
у постійному контакті, це має 
бути єдина команда. Не тре-
ба робити щось за закритими 
дверима», – вважає завідувачка 
ВІТ лікарні «Охматдит» Наталія 
Карпенко.

Правила доступу
МОЗ застерігає від візитів до 

реанімації, якщо відвідувачі по-
гано почуваються, застуджені, 
перебувають під дією алкоголю 
чи наркотиків. У відомстві реко-
мендують мати при собі рідину 
для дезінфекції рук і користува-
тись нею до і під час візиту.

Ні в якому разі не можна чі-
пати апаратуру, до якої підклю-
чені пацієнти. Також у реаніма-
ційній палаті не можна голосно 
розмовляти, користуватись мо-
більним, фотографувати інших 
пацієнтів тощо.

Відомство закликає дослуха-
тись до інструкцій та прохань пер-
соналу інтенсивної терапії, щоб не 
перешкоджати роботі медиків. 
Зокрема, не потрібно опиратися, 
якщо лікар чи медсестра просять 
вийти з палати для проведення 
маніпуляцій із пацієнтом.

Якщо реанімація «закрита»
У Міністерстві  охорони 

здоров’я розробили інструк-

цію на випадок, якщо лікарі не 
пускають родичів до пацієнта 
у реанімації. Зокрема, відом-
ство радить не конфліктувати 
із персоналом, а пояснити чер-
говому лікарю, що він порушує 
наказ МОЗ № 592 від 15.06.2016. 
Якщо посилання на наказ не 
допомагає, потрібно написати 
заяву на ім’я головного лікаря 
або виконувача його обов’язків 
у двох примірниках. Заяву слід 
зареєструвати у секретаря, за-
лишивши собі копію. Керівник 
закладу повинен відповісти на 
неї впродовж доби.

Якщо лікарі і далі відмовля-
ють у доступі до пацієнта в ре-
анімації, можна звернутись на 
регіональну гарячу лінію МОЗ. 
Також можна надіслати пись-
мову скаргу до департаменту 
охорони здоров’я регіональної 
адміністрації, зазначивши місто, 
назву лікарні та прізвище голов-
ного лікаря.

Якщо жоден із перелічених 
способів не працює, відвід-
увачі мають право викликати 
поліцію, щоб скласти про-
токол. Детальна інформація 
про права та обов’язки від-
відувачів реанімації, а також 
відповіді на найпоширеніші 
запитання можна знайти на 
сайті reanimation.in.ua.

Активісти закликають поши-
рювати інформацію про «від-
криті реанімації», адже досвід 
лікарів доводить, що підтримка 
рідних у реанімації допомагає 
хворим боротися за життя.

5 червня у Жито-
мирському міському 
палаці культури 
пройшов обласний 
етап Фестивалю дру-
жин юних пожежних.

Упродовж двох останніх мі-
сяців діти з різноманітних на-
вчальних закладів демонстрували 
знання з питань пожежно-ряту-
вальної справи та основ безпечної 
поведінки у міських, районних 
та зональних відбіркових етапах 
Фестивалю.

До фіналу змагань вийшло 
п’ять найкращих команд об-
ласті, зокрема: «Юні рятівники» 
Стрижівської ЗОШ Любарського 
району, «Драйв» Попільнянського 

ліцею, «Вогнеборці» Врублівської 
ЗОШ Романівського району, «За-
пальничка» Житомирської загаль-
ноосвітньої спеціалізованої школи 
І–ІІІ ступенів № 16 та «Сирена» 
Овруцької ОТГ «Овруцького за-
кладу загальної середньої освіти 
І–ІІІ ступенів № 1»

Організаторами заходу висту-
пили Управління ДСНС України 
у Житомирській області, Управ-
ління освіти та науки обласної 
державної адміністрації, а також 
обласна організація Добровільно-
го пожежного товариства України.

За допомогою співу, гумору, 
танцю та літературно-музичних 
композицій команди представили 
на розсуд журі домашнє завдання 
на тему «Про безпеку пам’ятай, ці-
нуй життя – в біду не потрапляй!». 
Наприклад, дівчата-термінатори 

в шкіряних куртках, що при-
йшли врятувати землю від біди 
та команда прибульців з космосу, 
які з цією ж місією прилетіли на 
нашу планету.

За рішенням журі почесне III 
місце посіла команда ДЮП «За-
пальничка» Житомирської загаль-
ноосвітньої спеціалізованої шко-
ли І–ІІІ ступенів № 16, срібними 
стали тріумфатори двох останніх 
років команда ДЮП «Юні рятів-
ники» Стрижівської ЗОШ І–ІІІ ст. 
Любарського району. Перемож-
цем стала команда-відкриття цьо-
горічного фестивалю – «Драйв» 
Попільнянського ліцею.

Командам-переможцям вру-
чили почесні грамоти, кубки та 
подарунки.

У ДСНС України
у Житомирській області

Від бюрократії – до людини. Чи стали 
українські реанімації відкритими?
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Віктор та Катерина Дацуни:  
головне не ставити  
рамок і кордонів  
для дитячої фантазії

Руслан Мороз

Молоді художники, 
які займаються з та-
лановитими дітьми 
та не шкодують на це 
ні сил, ні часу.

Саме так можна охаракте-
ризувати подружжя Віктора та 
Катерини Дацунів, які вже до-
статньо відомі в житомирському 
творчому суспільстві. Ми ведемо 
розмову про творчість, життя, 
мистецтво та про багато іншого 
у приміщенні Житомирського 
центру творчості дітей та молоді.

�� Руслан Мороз: Досить 
традиційне запитання для 
початку інтерв'ю: як вам 
взагалі спала на думку ідея 
працювати з дітьми?

Катерина Дацун: Чесно ка-
жучи, вона мені ніколи не при-
ходила в голову. Мене просто 
попросили пару разів підмінити 
викладача, і я втягнулася.

�� Руслан Мороз: А як ви 
почали малювати? Адже 
це досить складний вид 
творчості.

Катерина Дацун: Я займа-
юся в основному дизайном. За-
раз гурток, в якому я викладаю, 
називається «Юний дизайнер». 
Коли займаєшся суто графікою 
або тільки живописом, завжди 
є обмеження. Я ніколи не люби-
ла обмежень. Дизайн дозволяє 
поєднувати техніки між собою. 
Комбінувати різні речі.

«Юний дизайнер» – це гур-
ток, в котрому спочатку всі діти 
вчаться малювати. Але не просто 
малювати, а намагатися при цьо-
му розкрити тему і продумати 
кожну деталь. Поки дитина се-
мирічна, восьмирічна, ми нама-
гаємося зламати кордон мислен-
ня, зняти обмеження в творчості. 
Часто діти малюють і не можуть 
заповнити аркуш. Є конкретний 
персонаж, якого дитина уявляє, 
а оточення, всесвіт навколо пер-
сонажа відсутній. Немає світу 
фантазії. Своїми завданнями ми 
ламаємо стереотипи в голові ди-
тини. Потім дозволяємо додати 
в роботу додаткові матеріали. 
Починаємо з найелементарні-
шого – блискіток, вати, з елемен-

тарного легкого обсягу. Можлива 
при цьому пластика. Тут же є 
малюнок з використанням фарб 
і олівців, при цьому ми може-
мо додати обсяг з паперу. В той 
же папір ми можемо додати 
ще якісь додаткові матеріали. 
В результаті у дитини в голові 
з'являється почуття, що вона 
може працювати не тільки на 
папері, а й розвиватися в твор-
чості більш сильніше. Таким 
чином, ми підводимо дітей до 
думки, що вони можуть набагато 
більше, ніж просто намалювати. 
А отже, вже не так складно вста-
ти перед стіною і уявити не стіні 
свій малюнок. Не так складно 
уявити собі ту комп'ютерну гру, 
яку дитина хоче створити. Не 
так складно, виявляється, уявити 
собі той костюм, котрий дитина 
захоче в майбутньому пошити. 
Або картину, в якій є і шкіра, 
і глина, і дерево… І все це потім 
складається в якусь неймовірну 
інсталяцію! Тому найголовніше 
завдання – зламати кордон фан-
тазії.

�� Руслан Мороз: Крім 
того, що ви займаєтеся з ді-
тьми, ви багато самі пра-
цюєте. У вас було багато 
виставок. Розкажіть трохи 
про свою творчість.

Катерина Дацун: Мої ви-
кладачі були живописці-деко-
ративники, які досить багато 
вклали в плані інформації. 
Я малюю з п'яти років, і кожен 
раз я набирала силу-силенну 
інформації, мої вчителі мене 
не обмежували, наприклад, за-
раз ми тільки малюємо або ми 
створюємо тільки декоративні 
роботи. Для себе я вважаю, що 
я – художниця-графік. Я обо-
жнюю вірші, люблю читати, 
тому віддаю перевагу створен-
ню ілюстрацій. В моєму понятті 
ілюстрація зараз може бути не 
тільки на папері. Вона може бути 
і на полотні. Вона може бути в га-
баритних форматах. І та ж сама 
ілюстрація може плавно перейти 
в інтер'єр. І цим я теж займаюся. 
Але спочатку все це малюється.

�� Руслан Мороз: Ко -
лись у вас була група об-
дарованих дітей, з якими 
ви займалися окремо. Які 
результати? Ті зірочки, які 
були тоді, запалилися?

Катерина Дацун: Запали-

лися чи зірочки, не можна ска-
зати. Зараз кожен з них працює 
в тій сфері, яка йому була цікава. 
Один працює в сфері дизайну, 
а саме – дизайну комп'ютерної 
графіки, брав участь у створен-
ні комп'ютерних ігор, інтер'єрів. 
У мене вчилася дівчинка, яка 
спочатку вчила японську мову 
тільки для того, щоб малювати 
комікси. Зараз вона – філолог 
японської мови. Я нею дуже пи-
шаюся. Вона сказала, що буде ма-
лювати комікси, і зараз скинула 
мені свій перший проект, який 
створила для одного канадського 
письменника.

�� Руслан Мороз: Вікто-
ре, а як ви потрапили сюди 
працювати?

Віктор Дацун: Я тут вже 
років сім або вісім. Я прийшов 
працювати сюди молодим спеці-
алістом після коледжу культури 
і мистецтв, який я тоді закінчив.

�� Руслан Мороз: Ви ра-
зом з Катериною працюєте 
тут?

Віктор Дацун: Так, Катери-
на, моя дружина, прийшла сюди 
працювати разом зі мною.

�� Руслан Мороз: Ми вже 
говорили про те, що у вас 
була група обдарованих ді-
тей, які дещо по-іншому 
дивилися на світ.

Віктор Дацун: Взагалі будь-
яка дитина, якщо її не затюкува-
ти, дивиться на світ по-своєму. 

Ми звикли встановлювати якісь 
рамки і гребти всіх під одну 
загальну гребінку, робити всіх 
однаковими. А в своїй студії ми 
намагаємося знайти до кожної 
дитини індивідуальний підхід, 
щоб вона розвивалася в своєму 
напрямку. Наскільки можливо, 
ми намагаємося дати їм те, що їм 

потрібно, необхідні для їхнього 
розвитку знання і навички.

�� Руслан Мороз: А які 
взагалі результати? Тобто 
діти вчаться малювати, 
навчаються творчості, 
а які віддалені результа-
ти? Ким вони стають в по-
дальшому?

Віктор Дацун: Ми дуже пи-
шаємося тими студентами, які 
пішли вчитися за фахом до ви-
щих навчальних закладів. Проте 
у нас всі творчі особистості. Вони 
можуть працювати і кухарями, 
і кондитерами, деякі пішли 
вчитися на факультет іноземних 
мов. Проте багато хто продовжує 
ходити до нас на заняття і продо-
вжує займатися творчістю.

�� Руслан Мороз: Крім 
того, що ви викладаєте тут, 
ви ще працюєте в театрі?

Віктор Дацун: Так, в Жи-
томирському обласному акаде-
мічному театрі ляльок я займаю 
посаду головного художника.

�� Руслан Мороз: Ляль-
ки – це частина дитячого 
сприйняття світу, частина 
дитячого світогляду.

Віктор Дацун: Робота тут 
і в театрі пов'язана між собою. 
Це допомагає мені розуміти 
краще дітей. Коли спілкуєшся 
з ними безпосередньо, ти краще 
розумієш, чого вони хочуть, що 
вони бачать, що відчувають. Це 
допомагає мені втілити в життя 
сценографію, ляльок, які я ро-
блю для вистав. Ми повністю 
незалежні у виробництві і біль-
шу частину створення ляльок 
виконуємо силами цехів театру.

�� Руслан Мороз: Які 
ваші плани як художника 
театру?

Віктор Дацун:  Є багато 
типів ляльок. Є театр низової, 
верхової ляльки. Мені більше 
подобаються планшетні ляль-
ки. Ось зараз я працюю якраз 
над створенням вистави разом 
з молодим режисером Віктором 
Гущиним. Планшетні ляльки ру-
хаються на живому плані, тобто 
з акторами, ми одночасно бачи-
мо на сцені і ляльку, і актора. 
Це складна робота. Актор грає 
відразу дві ролі – він і лялька, 
і він – живий персонаж. Тому 
лялька хоч і менша за розміром, 
ніж людина, вона своєю яскравіс-
тю, своєю харизмою повинна не 
поступатися акторові – людині. 
А іноді і перекривати актора, 
який знаходиться за нею.

�� Руслан Мороз: Про 
що ви мріяли в дитинстві?

Віктор Дацун: У мене було 
дуже активне дитинство. Я за-
ймався і танцями, і багатьом 
іншим. Коли я приходив додо-
му, у мене залишалося сил тіль-
ки впасти на подушку і спати. 
Мрія – це міцна сім'я, забезпече-
не життя для моїх дітей. В прин-
ципі все це є. Тому можу сказати, 
що у мене з виконанням бажань 
все добре.
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Руслан Мороз

У день народжен-
ня поета цього року 
житомиряни поклали 
квіти до його бронзо-
вого погруддя.

6 червня прийшли вшанувати 
пам'ять великого поета не дуже 
багато містян. Але тим не менше, 
щороку до пам'ятника Олександру 
Пушкіну приходять житомиря-
ни, приносять квіти і читають 
вірші. Хотілося б згадати історію 
пам'ятника і як його відкривали.

За інформацією відомого жи-
томирського краєзнавця Анатолія 
Магаза, пам’ятник Пушкіну – 
перший у місті, його відкрили 
26 травня 1899 року, за новим 
стилем 6 червня.

За рік до 100-річного ювілею 
від дня народження Олександра 
Сергійовича Пушкіна (1799–1837) 
у Житомирі була організована ко-
місія і почалися дебати Дворян-
ського зібрання про комплекс за-
ходів святкування знаменної дати. 
Тоді ніхто й подумати не міг, що 
це викличе море емоцій, які стали 
притчею во язицех у місцевих жи-
телів на століття. А все почалося 
з пропозиції про закарбування 
пам’яті великому поета в скуль-
птурі. Ідея комісії Дворянського 
зібрання одразу ж не сподобала-
ся ватажку Волинської губернії, 
столицею якої був Житомир 
наприкінці XІX століття, Петру 
Івановичу Каталею (1855–1905). 
І хоча з міським бюджетом справи 
йшли не кращим чином, міська 
дума врешті-решт дала добро на 
проект, але із уточненням, що фі-
нансувати його будуть меценати.

Скульптор Генріх Олешкевич 
підтримав громадську ініціативу, 

виготовивши макет і подарувавши 
полірований граніт для поста-
менту, інженер Михайло Бетакі 
створив ескіз, а небайдужі містяни 
зібрали кошти в розмірі шестисот 
карбованців. Після виливки брон-
зового бюста на чавуноливарному 
заводі Ш. Х. Вайнштейна ще за-
лишилися кошти, на які вихован-
ці сирітського притулку зі своїм 
наставником А. А. Плотницьким 
спорудили для нього огорожу.

Після дійсно народної іні-
ціативи та втілення проекту 
в  життя без у част і  міської 
влади житомирській думі за-
лишилося лише виділити для 
пам’ятника місце – біля витоку 
Бульварної вулиці. Урочисте від-
криття пам’ятника О. С. Пушкі-
ну в травні 1899 року відбулося 
в присутності всієї міської еліти 

і діячів культури. Був срібний 
вінок від інтелігенції та напис: 
«Дворянинові Пушкіну від дво-
рян Волинської губернії». Саме 
цей напис викликав уїдливі ко-
ментарі в місцевій газеті «Во-
линь» і цілу бурю відповідних 
емоцій місцевої аристократії.

Бюст, що не йшов в розріз 
з ідеологічною політикою нових 
більшовицьких правителів укра-
їнської землі, які прийшли до 
влади після перевороту 1917-го, 
був збережений, хоча вулиця і змі-
нювала кілька разів ім’я в дусі часу: 
Третього Інтернаціоналу, Сталіна, 
50-річчя жовтневої революції. Але 
важкий шлях пам’ятника Пушкі-
ну на цьому не закінчився – грим-
нула Друга світова війна, його під 
час німецької окупації у зв’язку 
з цінністю матеріалу вирішено 
було відправити на переплавку, 
а почесний постамент мав по-
ступитися лику вождя Третього 
рейху. Однак у плани агресора 
у 1941-му втрутилися місцеві па-
тріоти, які спочатку викрали і схо-
вали бюст, а за два тижні після 
установки зникло і скульптурне 
зображення фюрера.

Творіння Олешкевича і Бета-
кі п’ять років припадало пилом 
в підвалі міськкомунгоспу, поки 
його не виявили у 1946-му і не 
повернули на своє законне місце. 
А у 1979-му під час реконструкції 
Старого бульвару пам’ятник Пуш-
кіну в Житомирі отримав новий 
п’єдестал з лабрадориту, на якому 
стоїть донині. Пам’ятник Пушкі-
ну – одна з візитних карток міста.

При написанні статті 
використані роботи крає- 

знавця Анатолія Магаза

Житомирщина зберігає 
лідерство у формуванні 
об’єднаних громад. 

Про це свідчать дані моніторингу процесу 
децентралізації влади та реформування міс-
цевого самоврядування Мінрегіону станом на 
10 червня. Про це повідомляє сайт децентралі-
зація влади 10 червня 2019 року.

Зокрема регіон зберігає лідерство у 3 з 7 
індикаторах реформи: площа покриття ОТГ, 
кількість громад, які ще не об’єднались, у нас їх 
найменше, відсутність районів без ОТГ.

«Маємо вже 909 об’єднаних громад, які взяли 

на себе відповідальність за розвиток своїх терито-
рій. Люди там вже живуть в умовах, коли місцева 
влада не ховається від проблем, не перекладає 
на район, область чи державу, а намагається 
вирішити їх самостійно або разом з мешкан-
цями. Для цього ОТГ мають і повноваження, 
і можливості. Тому і якість життя там поступово 
покращується», – прокоментував В’ячеслав Не-
года, перший заступник Міністра регіонального 
розвитку, будівництва та ЖКГ України.

30 червня в Україні відбудуться чергові 
вибори в ОТГ, зокрема на Житомирщині 
голосуватимуть у Харитонівській та Стріїв-
ській громадах та низці діючих ОТГ, до яких 
доєднуються сільські ради.

Історія пам'ятника  
Олександру Пушкіну в Житомирі

Житомирщина  
вже п’ятий місяць поспіль  
лідер впровадження  
реформи децентралізації

 Житомиряни 6 червня 2019 року біля пам'ятника О.С. Пушкіну

 Пам'ятник-погруддя  
     поетові О. С. Пушкіну

 Урочисте відкриття пам'ятника-погруддя поетові О. С. Пушкіну
     відбулося 26 травня (6 червня за н.с.) 1899 року з нагоди 
    100-річчя від дня його народження. Скульптор – Г. Олешкевич
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

АПАРАТНИК СИНТЕЗУ ЗАПРО-
ШУЄТЬСЯ НА ПІДПРИЄМСТВО 
ТОВ ЕЛЕКТРОГАЗОХІМ. ДОСВІД 
РОБОТИ НЕ ОБОВ*ЯЗКОВИЙ, 
ПРОВОДИМО НАВЧАННЯ. З/П 
6000-7000ГРН. ОФІЦІЙНЕ ПРА-
ЦЕВЛАШТУВАННЯ, СОЦ.ПАКЕТ. 
0974416861,0974802728

ВЕЛИКЕ М`ЯСОПЕРЕРОБНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО (М.ЖИТОМИР) 
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ ДО-
СВІДЧЕНИХ ОБВАЛЬНИКІВ 
І ЖИЛУВАЛЬНИКІВ М`ЯСА 
(ЯЛОВИЧИНА, СВИНИНА). 
ВАХТОВИЙ МЕТОД, ЩОТИЖ-
НЕВА ОПЛАТА, 750 ГРН./ТОН-
НА. ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ЖИТЛОМ, 
ХАРЧУВАННЯМ, СПЕЦОДЯГОМ. 
0674122004

•	Виробництво фруктових	соків	в	
с.Михайлівка-Рубежівка	(Київська	
обл.)	запрошує	на	роботу:	слюса-
рів,	зварювальників	(аргон,	чорний	
метал)	і	операторів	на	лінію	вироб-
ництва.	Висока	ЗП,	офіц.прац-ня,	
житло+харчування.	0677437577

•	Втрачено залікову	книжку	на	Пріз-
вище	Булах	Євгеній	Олександрович.	
Житомирський	Агро-Економічний	
університет.	При	поверненні	гаран-
тована	винагорода.	0668465643

•	Запрошуємо на	роботу:	прасуваль-
ниць,	вантажників,	водіїв,	слюсарів.	
Безкоштовне	житло,	пільгове	харчу-
вання,	міський	транспорт!	Оформ-
лення.	ЗП	14000-17000	грн.	Київська	
обл,	Бориспільський	р-н,	с.Щасливе.	
0674347430,0932964393

•	Каменярі в	Польщу.	Надаємо	доку-
менти	для	візи.	Безкоштовне	житло.	
Постійна	робота.	Початкова	ставка	
23зл=160	грн./м.кв.	Ліц.	МСПУ	1092	
від	26.09.2016.	Viber+380665137564.

•	Київська обл.,	Броварський	р-н,	с.	
Гоголев:	робітниці	цеху,	роздільни-
ці	риби.	Житло,	безкоштовні	обіди,	
спец.одяг.	0674098570

КОМПАНІЯ MOTOUBER UKRAINE, 
М.КИЇВ, ЗАПРОШУЄ СТАТИ ВО-
ДІЄМ, В ЗВ`ЯЗКУ З ПОСТІЙНИМ 
ПОПОВНЕННЯМ АВТОПАРКУ. НА-
ДАЄМО І ОПЛАЧУЄМО ЖИТЛО 
І ХАРЧУВАННЯ. ГРАФІК: ОДИН 
НА АВТО, 12 ЧЕРЕЗ 12. ЗП ВІД 
18000 ГРН. У МІСЯЦЬ. МОЖ-
ЛИВИЙ ВИКУП АВТОМОБІЛЯ. 
0936655193

•	Куплю дуже	дорого!	Старовинні	

ікони,	картини	худ.Марко	Гейко	та	

ін.	проф.художн.	до	1995р.	Янтарне	

намисто(250-1500	грн/1	гр),	коралове	

намисто,	книги	видані	до	1917р,	ко-

ньяки	СРСР,	ін.предмети	старовини.	

Гарантую	порядність,	справедливу	

оцінку.	0503466068

•	Майстри зміни,	пакувальники	,	

різноробочі	на	виробниче	підпри-

ємство.	смт	Бірки,	 (	Тернопіль-

ський	р-н)жінки,	житло,	з\п	від	8000	

0964971291,0986851703

МАЄМО БАГАТО РІЗНОМАНІТ-
НИХ ВАКАНСІЙ. ЯКЩО ВАС ЦІКА-
ВИТЬ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА 
КОРДОНОМ,ТОДІ ВАМ ДО НАС. МИ 
ПІДБИРАЄМО РОБОТУ ДЛЯ ВАС. 
НАК.-ЛІЦ.МСПУ 692 ОТ 07.05.2019. 
0681334018,0632856915.

• МЕНЕДЖЕР. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА 
ГРАФІК РОБОТИ ПРИ СПІВБЕСІДІ. 
0677256095

•	Менеджери з	продажу	в	рекламну	
агенцію.	Зручний	графік	з	09.00	до	
17.00,	офіс	в	центрі	міста.	Дружній	
колектив.	Заробітна	плата	ставка	+	
%.	0680191605

• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ 
РЕЖИМУ І ОХОРОНИ ПОТРІБНІ НА 
РОБОТУ. ВИМОГИ: НЕСУДИМІ, ФІ-
ЗИЧНО ЗДОРОВІ. Г/Р 1/3. З/П ВІД 
7500ГРН. 0974870271
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НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІ-
БЕН ВОДІЙ КАТЕГОРІЯ Е НАПІВ-
ПРИЧІП САМОМВАЛ, ВОДІЙ КА-
МАЗ , МАЗ. З/П ВІД 12000 ГРН. 
0974251056,0631116792

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН 
ЕКСКАВАТОРЩИК З/П 100 ГРН В 
ЧАС. 0974251056,0631116792

•	На постійну	роботу	потрібні	різно-
робочі.	Відрядження	вахтами	з	/	п	від	
8000	грн.	Дзвонити	з	10:00	до	17:00.	
з	понеділка	по	п`ятницю.	0681271212

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ НУЖЕН 
АВТОМОЙЩИК. ОБЯЗАННОСТИ: 
МОЙКА, УБОРКА АВТО. З/П 30% 
- ОТ КАССЫ. 0965266428

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ МАШИНІСТИ 
БУРОВОЇ УСТАНОВКИ УРБ-ЗАЗ. 
0677723483,553656

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ МАШИНІСТИ 
БУРОВОЇ УСТАНОВКИ УРБ-ЗАЗ. 
0677723483,553656

• ОПЕРАТОРИ СТРІЧКОВИХ ПИ-
ЛОРАМ (ПИЛОРАМНИКИ). ВАХТА, 
ЖИТЛО, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛА-
ШТУВАННЯ. ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. 
ЄМІЛЬЧИНСЬКИЙ Р-Н. 0674805958

ОПЕРАТОРИ НА ПИЛОРАМУ. ЗА-
РОБІТНА ПЛАТА ВІД ВИРОБІТКУ. 
ГРАФІК РОБОТИ ПРИ СПІВБЕСІДІ. 
0674104097

ОФІЦІЙНА РОБОТА В ЧЕХІЇ. ЗП ВІД 
26000-40000 ГРН. В МІСЯЦЬ. ВИ-
ГОТОВЛЕННЯ ЧЕСЬКОЇ ВІЗИ. ТОВ 
"ЄВРОПЕЙСЬКЕ-ЖИТТЯ". АГЕН-
СТВО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА 
КОРДОНОМ. ЛІЦЕНЗІЯ № 1610 ВІД 
30.10.18 0988650242 (VIBER)

• ОХОРОННИКИ  ЧОЛОВІКИ  ТА 
ЖІНКИ, ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБО-
ТИ, ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОЖИВАН-
НЯ І ДОСТАВКА НА МІСЦЕ РОБО-
ТИ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ. 
0952872944;0677869928

•	Охоронці в	м.Київ.	Вахта	30/15,	
20/10,	15/15.	З/п	250-300	грн/змі-
на	на	руки.	Харчування,	прожи-
вання	 за	 рахунок	 піприємства.	
0734069918,0952858119

•	Охоронці в	охоронну	фірму.	Ро-
бота	вахтова-	20/10,	30/15	(житло	
надаємо)	та	подобово.	З/п	від	350	
грн/доба.	0980485997,0633433728

•	Підсобний робітник.	Заробітна	пла-
та	при	співбесіді	.	0975171263Олег

ПОЛІРУВАЛЬНИК ГРАНІТІВ. ЗА-
РОБІТНА ПЛАТА ВІД 10 000 ГРН. 
ГРАФІК РОБОТИ 5/2. 0970022010

ПОМІЧНИК КЕРІВНИКА НА ПОСТІЙ-
НУ РОБОТУ. КОМФОРТНІ УМОВИ 
ПРАЦІ В ОФІСІ. ДОХІД ДО 6000 ГРН 
+ ПРЕМІЇ. 0675970717

•	Потрібні працівники	по	догляду	за	
хворими	та	людьми	похилого	віку.	
Робота	на	виїзд.	Зарплата	від	13000	
грн.	0660271662

• ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ ХЛІБО-
ПЕКАРСЬКИХ ТА РІЗНОРОБОЧИХ 
ПРОФЕСІЙ. МІСЦЕ РОБОТИ У ТЕРНО-
ПІЛЬСЬКІЙ ОБЛ., ЖИТЛОМ ЗАБЕЗ-
ПЕЧУЄМО, З\П ВИСОКА 0672834969, 
0960809777

ПРАЦІВНИКИ (ЧОЛОВІКИ ТА 
ЖІНКИ) В ЦЕХ З ВИГОТОВЛЕН-
НЯ МОРОЗИВА. ТЕРМІНОВО! З/П 
18 000 ГРН. ІНОГОРОДНІМ БЕЗ-
КОШТОВНО НАДАЄМО ЖИТЛО. 
РОБОТА В ПЕРЕДМІСТІ КИЄВА. 
0678550161,0956789109

•	Працівники або	бригади	в	ягідний	
розсадник	на	прополку	і	сапання	ма-
лини	в	Київську	обл.,	Макарівський	
р-н.	Чоловіки	та	жінки.	Безкоштовний	
гуртожиток	і	харчування.	З/п	раз	в	2	
тижні.	(2	грн	за	1	м,	ряди	по	100	м).	
0967500769,0509210453
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•	Работа в	Польше,	Чехии,	Лат-
вии,	 Германии,	Израиле,	США.	
Оформление	 и	 проезд	 за	 наш	
счет.	З/п	от	20	000	до	90	000	грн.	
Сопровождение	на	время	работы.	
0665859090,0685859090

•	Рибопереробному підприємству	
(Київська	область)	 потрібні	 па-
кувальники	продукції,	обробники	
риби,	водій	навантажувача,	облі-
ковець,	вантажники.	ЗП	від	11000	
грн.	Безкоштовне	житло	і	обіди.	
0978101848,0509531032.

• РОБОТА  В  ПОЛЬЩІ.  ВСІ  ВА-
КАНСІЇ БЕЗКОШТ., ВІД ПРЯМО-
ГО  РОБОТОДАВЦЯ.  ЗП  18000-
43000ГРН. МОЖНА БЕЗ ЗНАННЯ 
МОВИ, НАВЧАННЯ НА МІСЦІ. ЛIЦ. 
МСПУ 978 ВIД 09.07.2018. Т. В 
ПОЛЬЩІ +48536012943 (+VIBER), 
+48537758355 (+VIBER), В КИЄВІ 
0965568181 (+VIBER)

• ТЕРМІНОВО НАБИРАЄМО МУЛЯ-
РІВ НА БУДІВНИЦТВО КОТЕДЖІВ 
У ЛИТВІ, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛА-
ШТУВАННЯ, ЗАРПЛАТА ВІД 25000 
ГРН.  НАКАЗ  МСПУ  №1196  ВІД 
22.08.2018 ПРО ВИД. ЛІЦ. З ПОСЕ-
РЕДНИЦТВА В ПРАЦЕВЛАШТУВАН-
НІ, 0689423495 (VIBER,WHATSAPP), 
0689423549VIBER,WHATSAPP)

•	Терміново! Запрошуються	на	ро-
боту	Медсестри	і	Доглядальниці!	У	
пансіонат!	Харчування	та	проживан-
ня	-	безкоштовне!	Зарплата	від	300	
грн.	в	день	і	вище!	Графік	роботи	
-	вахтовий!	0972430303

•	Працівники в	ягідний	розсадник	на	
польові	с/г	роботи	в	Київську	обл.,	
Макарівський	р-н.	Чоловіки	та	жін-
ки.	Безкоштовний	гуртожиток	і	хар-
чування.	З/п	раз	в	2	тижні.	Аванс.	
0967500769,0509210453

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕР-
НОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬ-
НІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., 
МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ 
КРЕДИТУВАННЯ. WWW.RUSTEXNO.
COM.UA, RUSTEXNO2@GMAIL.COM., 
(050)9242613,(050)5158585,(067)9
040066

ПРОДАВЕЦЬ В КІОСК ПРОДОВОЛЬ-
ЧИХ ТОВАРІВ. ГРАФІК РОБОЧИЙ 
1/1, 2/2. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРИ 
СПІВБЕСІДІ. 0965009005

ПРОДАВЕЦЬ В ПРОДУКТОВИЙ МА-
ГАЗИН У М. ЖИТОМИРІ ЗАПРО-
ШУЄТЬСЯ НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ 
РОБОТИ. ГР 7/7 АБО 3/3. ЗП СТАВ-
КА + %. ХОРОШІ УМОВИ РОБОТИ. 
0635151051

ПРОДАВЕЦЬ НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ 
РОБОТИ В ПРОДУКТОВИЙ МАГА-
ЗИН. ГР 2 ТИЖ/2ТИЖ. ЗП ВИСОКА 
ТА СВОЄЧАСНА. 0973533747

•	Продам землю	7	соток	для	за-
будови	будинку,	м.	Вінниця,	район	
П`ятничани,	ул.Маріі	Гавриш.	Не-
далекому	озеро,	магазин,	дитя-
чий	майданчик,	до	зупинки	5-7	хв.	
0979162367

• ФАХІВЦІ НА МОНОЛІТ, МУЛЯРИ, 

МОНТАЖНИКИ, ЕЛЕКТРИКИ, РІЗ-

НОРОБОЧІ НА РОБОТУ В М. КИЇВ. 

СПЕЦОДЯГ, ПРОЖИВАННЯ, СО-

ЦПАКЕТ НАДАЄМО. ВАХТА 15/15 

0635831415, 0442878713

•	Ш в е й ц а р с ь к и й  виробни к	

ГЛАС	 ТРЬОШ	 КИЇВ	 запрошує	

робочих	 на	 роботу	 в	 м.	 Київ!	

Г/р	5-денний,	можливо	без	д/р,	

офіційне	 працевлаштування	 з	

першого	 дня,	 надаємо	житло!	

0674969050(пнпт09:0017:00)

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.8. Продам Будинки в 
передмісті 

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

2.11. Продам Ділянки в місті 

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

2.16. Здам в оренду 

• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.КВ. ГАРЯ-
ЧА ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТО-
ВОКЗАЛУ. 0977228822,0665711000
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• ПОДОБОВО  2-Х  КІМ.  КВ.  VIP-
КЛАСУ, ЄВРОРЕМОНТ, В ЦЕНТРІ МІС-
ТА, 250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУ-
МЕНТИ. 0665711000,0977228822

2.18. Куплю Нерухомість 

КУПЛЮ КВАРТИРУ, БУДИНОК АБО 
ЧАСТИНУ БУДИНКУ (В БУДЬ ЯКО-
МУ СТАНІ). ЖИТОМИР ТА ПЕРЕД-
МІСТТЯ, ШВИДКА ОПЛАТА. ТЕЛ.: 
0674249331 0636682327 ГЕНАДІЙ

3. АВТО 

3.2. Автомобілі. Продам 

ПРОДАМ КАМАЗ 5320. ДВИГУН 
ЯМВ-238; КПП - КАМАЗ ПОН., 
ПОВ.; КУЗОВ - 20 КУБ.М, ШИНА - 
ДО 40 ТИС. КМ ПРОБІГУ; МОСТИ 
ШВИДКІСНІ. ЦІНА 319 200 ГРН. 
0971992148

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТА-
НІ: ЦІЛЕ, ПІСЛЯ ДТП, ПОТРЕБУЮ-
ЧЕ РЕМОНТУ, ПРОБЛЕМНЕ, КРЕ-
ДИТНЕ, АРЕСТОВАНЕ, БУДЬ-ЯКОЇ 
МАРКИ. ЕВАКУАТОР. ШВИДКО. 
0980066600,0976646575

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

• АГРОЗАПЧАСТИНИ ДО ОБПРИ-
СКУВАЧІВ,  ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ, 
ЗЕРНОЗБИР. КОМБАЙНІВ, КОСА-
РОК, КАРТОПЛЕЗБИР. КОМБАЙНІВ, 
КАРТОПЛЕСАДЖАЛОК, КОПАЧОК; 
ШИНИ, КАМЕРИ. WWW.AGROKOM.
IN.UA. (099)2012978, (067)6713553, 
(063)9628236

• ВІЯЛКИ  ЗЕРНОВІ,  НОВІ,  220-
380В, ПРОВІЮЄ ВСІ ВИДИ ЗЕРНА 
(СУШЕНУ ЯГОДУ), ЛЕГКА ТА ПРО-
СТА У ВИКОРИСТАННІ, ПОВНІС-
ТЮ ЗАМІНЮЄ РЕШЕТНУ ВІЯЛКУ, 
ВІДПРАВКА  НОВОЮ  ПОШТОЮ, 
АБО  ІНТАЙМ,  ФОТО  НА  VIBER. 
(095)4409323,(067)7038167,ВІТАЛІЙ

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

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

•	Сівалка СУПН-6(8),	УПС-6(8),	СЗ-
3.6(5.4),	Тодак-8.	Культиватор	КРН-
5(6),	КСО-4;6;8.	Діскова	борона	АГ-
2.1-3.1.	0677801439

3.6. С\Г техніка, та запчастини. 
Куплю 

•	Запчастини до	китайських	міні-
тракторів	Фотон,	Донг	Фенг	Сінтай,	
Джинма,	ДТЗ	та	інші.	www.agrozone.
com.ua	.	(050)1811180,(097)1811011
,(093)0881880.

3.7. Автозапчастини. Продам 

ПРОДАЖ Б/У АМОРТИЗАТОРЫ 
Г Р У З О В И К И  R E N A U L T 
PREMIUM 2000, ЦЕНА 500 ГРН. 
0974251056,0631116792

ПРОДАЖ Б/У БАЧКИ, КАРТЫ 
ДВЕРЕЙ, ПЛАСТМАССА СА-
ЛОНАК ГРУЗОВИКИ RENAULT 
PREMIUM 2000, ШЛАНГИ ПАТРУБ-
КИ ТРУБКИ ЛЮБЫЕ ГРУЗОВИКИ 
RENAULT 2000, ЦЕНА 100 ГРН. 
0974251056,0631116792

ПРОДАЖ Б/У ВСЯ ОСНОВНАЯ 
ПРОВОДКА ГРУЗОВИКИ RENAULT 
PREMIUM 2000, ЦЕНА 200 ГРН. 
0974251056,0631116792

ПРОДАЖ Б/У ВСЯ ПЛАСТМАС-
СА ДЛЯ ГРУЗОВИКА RENO 
PREMIUM 2000, ЦЕНА 150 ГРН. 
0974251056,0631116792

ПРОДАЖ Б/У ДВОРНИКИ В 
ЗБОРЕ С МЕХАНИЗМОМ ГРУ-
ЗОВИКИ RENAULT PREMIUM 
2 0 0 0 ,  Ц Е Н А  1 3 0 0  Г Р Н . 
0974251056,0631116792

ПРОДАЖ Б/У ДЕТАЛИ КУЗОВА 
КРЫЛЬЯ ЛЕВОЕ И ПРАВОЕ ГРУ-
ЗОВИКИ DAF XF 380 ЦЕНА 850 ГРН. 
0974251056,0631116792

ПРОДАЖ Б/У КАПОТ ГРУЗОВИКИ 
RENAULT ПРЕМИУМ 2000, ЦЕНА 
2500 ГРН. 0974251056,0631116792

ПРОДАЖ Б/У  КУЗОВ ДЛЯ 
МАЗ 5551. ЦЕНА 39750 ГРН. 
0974251056,0631116792

П Р О Д А Ж  Б / У 
РЕШЁТКИГРУЗОВИКИ RENAULT 
ПРЕМИУМ 2000, ЦЕНА 3000 ГРН. 
0974251056,0631116792

ПРОДАЖ НОВЫЙ ТОПЛИВНЫЙ 
БАК ДЛЯ ГРУЗОВИКА RENAULT 
ПРЕМИУМ 2000, ЦЕНА 5000 ГРН. 
0974251056,0631116792

ПРОДАМ Б/У МАЗ 5551 НА РАЗ-
БОРКУ. 0974251056,0631116792

3.10. Автохімія, автотовари. 

Продам 

•	Запчастини двигунів	 КамАЗ,	

ЯМЗ,	МТЗ,	ЮМЗ,	ЗІЛ,	ГАЗ.	Ори-

гінальна	поршнева	група	Мотор-

деталь	Кострома,	гільза,	поршне-

ві	кільця,	р/к	прокладок	двигунів,	

КПП,	мостів,	ГТВ,	вкладиші	к/вала.	

Доставка	Нова	пошта,	 Інтайм.	

60675702202,0507190074.

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

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

ПРОДАМ ПЕСОК  МЫТЫЙ, 
ОВРАЖНЫЙ, ЩЕБЕНЬ ВСЕХ 
ФРАКЦИЙ, БЕТОН ВСЕХ МАРОК, 
ГРУНТ, ПОДСЫПКА, ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКА ОТ 5 ДО 40 ТОНН. 
0974251056,0631116792

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

4.3. Інструмент будівельний. 
Продам 

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

4.10. Електромонтажні роботи. 
Послуги 

•	Котли твердопаливні	"Кобзар"	на-
дійні,	сучасні,	прості	у	використанні.	
Сталь-4	мм,	термомеханічний	ре-
гулятор	тяги,	площа	обогріву	100-
300м2.	Власне	виробництво	"Канів-
ський	механічний	завод".	www.frezer.
com.ua,	0961059178,0473631062

4.15. Металообробне 
обладнання. Продам 

• ПРОДАМ ТРУБИ БЕЗШОВНІ ТОВ-
СТОСТІННІ, КОЛА, В АСОРТИМЕНТІ. 
0661542484

4.22. Столярні вироби, 
пиломатеріали. Продам 

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

6. ПОСЛУГИ 

6.5. Кредити. Ломбарди 

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

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

1. Житл. будинок заг.пл. 80,0 кв.м. з надвірн. будівлями за адресою: Житомирська 
обл., м. Олевськ, вул. Героїв Крут (Калініна), 12. Дата торгів: 08.07.2019 09:00. Дод.
інформація:  https://setam.net.ua. Лот №355766 (уцінено лот № 345923);

2. 3-кімн. квартира заг.пл. 59.7 м.кв., житл.пл. 45.1 м.кв. за адресою: м. Житомир, 
вул. Київська, 59, кв.64. Дата торгів: 08.07.2019 09:00. Дод.інформація:  https://setam.
net.ua. Лот №355026;

3. Зем.ділянка пл. 0.35 га К/Н1825688200:14:005:0109 за адресою: Житомирська 
обл., Черняхівський р-н, с. Троковичі, вул. Рубанівська (Леніна), 38. Дата торгів: 
08.07.2019 09:00. Дод.інформація:  https://setam.net.ua. Лот №355262.  
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Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Літос», код згідно з ЄДРПОУ: 19360238, інформує 
про намір провадити плановану діяльність та 
оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарю-
вання

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Літос», 12120, Житомирська обл., Хорошівський 
р-н, с. Шадура, директор – Сухенко В. В. тел. 
(04130) 5 62 59.

(місцезнаходження юридичної особи або 
місце провадження діяльності фізичної осо-
би – підприємця (поштовий індекс, адреса), 
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характерис-
тика, технічні альтернативи

Планована діяльність полягає в розробці 
(продовженні розробки) та подальшої рекульти-
вації Олександрівського родовища габро, яке роз-
ташоване в 0,7 км на північ від с. Шадура у Хоро-
шівському районі Житомирської області, з метою 
видобування незміненого габро, придатного для 
виробництва блоків та облицювальних виробів 
з них, для лицювання будівель та споруд, для 
виготовлення монументів, меморіальних комп-
лексів, архітектурно-будівельних виробів, відходи 
від видобування та обробки блоків придатні 
для виробництва каменю бутового та щебеню 
будівельного, відсіви від подрібнення та відходи 
видобування і обробки блоків можуть викорис-
товуватись для благоустрою, рекультивації та 
планування. Родовище розробляється з 1992 року. 
Розробка родовища буде здійснюватись на площі 
3 га відкритим способом (кар’єром) з в’їздною та 
нарізною траншеями. Система розробки тран-
спортна з зовнішнім розташуванням відвалів 
скельних та розкривних порід. По закінченню 
видобування корисних копалин передбачається 
гірничотехнічна і біологічна рекультивація по-
рушених гірничими роботами земель.

З метою розробки (продовження розробки) 
родовища ТОВ «Літос» має:

• спеціальний дозвіл на користування над-
рами № 3273 від 30 жовтня 2003 року виданий 
Державною службою геології на надр України;

• акт про надання гірничого відводу № 27 
від 11 квітня 1996 року;

• робочий проект розробки Олександрів-
ського родовища габро у Хорошівському районі 
Житомирської області;

• договір оренди земельної ділянки площею 
4, 0996 га, від 03.03.2018 року;

• протокол Державної комісії України по 
запасах корисних копалин при Державній службі 
геології та надр України № 4688 від 19 лютого 
2019 року

Технічна альтернатива 1
Розкриття ділянки родовища далі буде 

здійснюватися відкритим способом з в’їздною 
траншеєю з утворенням робочого майданчика на 
добувному горизонті і необхідного випередження 
по розкриву. Транспортна система розробки 
з паралельним фронтом робіт і з зовнішнім від-
валоутворенням розкривних порід, суцільна.

Технічна альтернатива 2
У зв’язку з тим, що родовище розробляється 

по сучасній технології, яка враховує мінімальний 
вплив на довкілля та максимальну економічну 
рентабельність виробництва, технічна альтер-
натива № 2 не розглядається.

3. Місце провадження планованої ді-
яльності, територіальні альтернативи

Територіальна альтернатива 1
Розробка Олександрівського родовища габро 

буде проводитись в 0,7 км на північ від с. Шадура 
у Хорошівському районі Житомирської області.

Територіальна альтернатива 2
У зв’язку з тим, що родовище має затверджені 

запаси корисної копалини, географічну прив’язку, 
альтернатива № 2 не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив пла-
нованої діяльності

Вплив на соціальне середовище носить по-
зитивний аспект. Соціально-економічний вплив 
планованої діяльності полягає в забезпеченні 
населення робочими місцями, крім того, сплаті 
податків в місцеві бюджети (в т. ч. сплата рентних 

платежів).
5. Загальні технічні характеристики, 

у тому числі параметри планованої діяль-
ності (потужність, довжина, площа, обсяг 
виробництва тощо)

Площа родовища, яка планується до 
розробки становить 3,0 га. Балансові запаси 
Олександрівського родовища габро станом на 
01.02.2019 року становлять по категоріям: А – 
180,0 тис.м3, С1–21,0 тис.м3. Разом по категоріям: 
А+С1–201,0 тис.м3. Вихід блоків, відповідно до 
протоколу Державної комісії України по запа-
сах корисних копалин при Державній службі 
геології та надр України становить 22,5%. При 
проектній потужності від 8000,0 до 14000,0 м3 
основної корисної копалини на рік, забезпечить 
гірничодобувне підприємство сировиною термі-
ном понад 27 років.

6. Екологічні та інші обмеження плано-
ваної діяльності за альтернативами

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої 

діяльності встановлюються згідно Законодавства 
України з дотриманням нормативів гранично-до-
пустимих рівнів екологічного навантаження на 
природне середовище, санітарних нормативів, 
охорони праці, пожежної безпеки, радіаційного 
контролю, поводження з відходами тощо.

щодо технічної альтернативи 2 Не розгля-
дається.

щодо територіальної альтернативи 1 Дотри-
мання екологічних нормативів.

щодо територіальної альтернативи 2 Не роз-
глядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підго-
товка і захист території за альтернативами

щодо технічної альтернативи 1
Так як виробництво та інфраструктура іс-

нуюча та прийнята за основу, еколого- інженерна 
підготовка і захист території не потрібен.

щодо технічної альтернативи 2
У зв’язку з тим, що родовище розроблялося, 

технічна альтернатива 2 не розглядалася.
щодо територіальної альтернативи 1
У зв’язку з тим, що родовище існуюче тери-

торіальна альтернатива 1 не розглядалася.
щодо територіальної альтернативи 2
У зв’язку з тим, що родовище розроблялося, 

територіальна альтернатива 2 не розглядалася.
8. Сфера, джерела та види можливого 

впливу на довкілля
Можливі впливи планованої діяльності 

щодо технічної альтернативи 1 при розробці 
Олександрівського родовища габро на довкілля 
включають:

– клімат і мікроклімат – допустимий;
– грунт – зняття ГРШ з площі земельної ді-

лянки відведеної під розробку кар’єру, за межами 
виділеної ділянки в місцях збереження вплив на 
ґрунти відсутній.

ТОВ «Літос» взято в оренду земельну ділян-
ку для розробки Олександрівського родовища 
габро та розташування промислового май-
данчика площею 4,0996 га, кадастровий номер 
1821182700:06:002:0001, цільове призначення – для 
розміщення та експлуатації основних, підсо-
бних і допоміжних споруд підприємствами, що 
пов’язані з користуванням надрами. Після відпра-
цювання родовища передбачена гірничотехнічна 
і біологічна рекультивація порушених гірничими 
роботами земель відповідно до проекту.

– геологічне середовище – порушення при-
родного рельєфу данної поверхні з утворенням 
гірничої виробки, з тимчасовим зовнішнім від-
валоутворенням скельних порід, тимчасовому 
зниженню рівня поверхневих вод у зоні впливу 
кар’єру на час проведення промислової розробки.

– повітряне – вплив на повітряне середовище 
відбувається за рахунок викидів в атмосферу 
забруднюючих речовин при проведенні роз-
кривних та видобувних робіт, розвантажувально-
навантажувальних робіт, при роботі двигунів 
кар’єрної техніки та в процесі обслуговування 
техніки. Шумове навантаження пов’язане з ро-
ботою гірничого обладнання, кар’єрних машин 
і ремонтних робіт.

– водне – вплив на ґрунтові води внаслідок 

дренування та відкачки кар’єрної води та помір-
ний вплив на поверхневі водні об’єкти внаслідок 
скидання очищених кар’єрних вод в безіменний 
струмок. Аварійних скидів кар’єрних вод здій-
снюватися не буде.

– рослинний і тваринний світ, заповідні 
об’єкти – фізичний і ландшафтно- формуючий 
вплив на флору і фауну району робіт, зміни умов 
існування рослин і тварин на безпосередній тере-
торії проведення робіт. Території об’єктів ПЗФ, та 
території перспективні для заповідання відсутні.

– навколишнє техногенне середовище – 
вплив допустимий.

щодо технічної та територіальної альтерна-
тиви 2: Не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до 
першої чи другої категорії видів діяльності 
та об’єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля (зазначити відповідний пункт 
і частину статті 3 Закону України «Про оцін-
ку впливу на довкілля»)

Планована діяльність належить до другої 
категорії видів планованої діяльності та об’єктів, 
які можуть мати вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля згідно із ч. 3, п. 3, ст. 3 
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення 
оцінки транскордонного впливу на довкілля 
(в тому числі наявність значного негативно-
го транскордонного впливу на довкілля та 
перелік держав, довкілля який може зазнати 
значного негативного транскордонного 
впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та 
рівень деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень де-
талізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля визначається 
згідно ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкіл-
ля та можливості для участі в ній громад-
ськості

Планована суб’єктом господарювання ді-
яльність може мати частковий вплив на окремі 
параметри довкілля і, отже, підлягає оцінці 
впливу на довкілля відповідно до Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля – це процедура, 
що передбачає:

– підготовку суб’єктом господарювання звіту 
з оцінки впливу на довкілля;

– проведення громадського обговорення 
планованої діяльності;

– аналіз уповноваженим органом звіту 
з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової 
інформації, яку надає суб’єкт господарювання, 
а також інформації, отриманої від громадськості 
під час громадського обговорення, під час здій-
снення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації;

– надання уповноваженим органом моти-
вованого висновку з оцінки впливу на довкілля, 
що враховує результати аналізу, передбаченого 
попереднім абзацом;

– врахування висновку з оцінки впливу на 
довкілля у рішенні про провадження плано-
ваної діяльності, зазначеного у пункті 14 цього 
повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля упо-
вноважений орган, виходячи з оцінки впливу 
на довкілля планованої діяльності, визначає 
допустимість чи обґрунтовує недопустимість 
провадження планованої діяльності та визначає 
екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження 
планованої діяльності без оцінки впливу на до-
вкілля та отримання рішення про провадження 
планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля 
передбачає право і можливості громадськості 

для участі у цій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень та рівня дета-
лізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на 
стадії розгляду уповноваженим органом поданого 
суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля протягом щонай-
менше 25 робочих днів громадськості надається 
можливість подавати будь-які зауваження і про-
позиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та 
планованої діяльності, а також взяти участь у гро-
мадських слуханнях. Детальніше про процедуру 
громадського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля буде повідомлено у оголошенні про 
початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля

Процедура громадського обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля встановлюється відповідно до Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля» та 
зокрема включає:

1. Протягом 20 робочих днів з дня оприлюд-
нення цього повідомлення на офіційному веб- 
сайті уповноваженого органу громадськість має 
право надати уповноваженому органу, зазначено-
му у пункті 15 цього повідомлення, зауваження 
і пропозиції до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. Надаючи такі зауваженні і пропозиції, 
необхідно вказати унікальний реєстраційний 
номер справи про оцінку впливу на довкілля 
планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля (зазначений на першій сто-
рінці цього повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації та розгляду зауважень та про-
позицій. У разі отримання таких зауважень і про-
позицій громадськості вони будуть розміщені 
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
та передані суб’єкту господарювання (протягом 
трьох робочих днів з дня їх отримання). Осо-
би, що надають зауваження і пропозиції, своїм 
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх 
персональних даних.

2. Суб’єкт господарювання під час підготовки 
звіту з оцінки впливу на довкілля

зобов’язаний врахувати повністю, врахувати 
частково або обґрунтовано відхилити зауваження 
і пропозиції громадськості, надані у процесі 
громадського обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 
Детальна інформація про це включається до звіту 
з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планова-
ної діяльності

Відповідно до законодавства рішенням 
про провадження даної планованої діяльності 
буде внесення змін до спеціального дозволу на 
користування надрами Олександрівського ро-
довища габбро № 3273 від 30.10.2003 року, що 
видається Державною службою геології та надр 
України, та інші дозвільні документи, які ви-
даються органами державної влади та місцевого 
самоврядування відповідно до вимог чинного 
законодавства України.

15. Усі зауваження і пропозиції громад-
ськості до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів 
Житомирської обласної державної адміністрації. 
Адреса: вул. Театральна, 17/20 м. Житомир 10014, 
тел./ факс (0412) 22-08-24;

e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua. Контактна 
особа: Семенюк М. М.

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність,  
яка підлягає оцінці впливу на довкілля
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ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

тел.: 097-440-16-93

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

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

Продам/куплю
піддони

тел.: (068) 838-88-38

нові та вживані
вигідна ціна

ЦЕГЛАЦЕГЛА

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

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

ГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИ

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

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

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

КОЛОДЯЗНІ 
КІЛЬЦЯБУДСУМІШІ

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

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

ФУНДАМЕНТНІ 
БЛОКИ

БЕТОН и РАСТВОР

ДОСТАВКА

096 952 45 40, 093 338 71 81

МИКСЕР (КАМАЗ)
МАРКА ОТ 100 ДО 500

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• Песок
• Щебень
• Бут
• Навоз

• Земля
• Отсев
• Строй-
   мусор

ЗИ
Л 

КА
МА

З

Копання та чистка криницьКопання та чистка криниць

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

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

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

•	Куплю: військову	форму	СРСР,	чо-
боти	хромові,	бурки,	нагороди,	зна-
чки,	янтар,	зуби	кашалота,	бівень,	
сервізи,	картини.	0982921132

•	Мужчина 59-180-80,	работа,	квар-
тира,	внешность	в	норме.	Познако-
мится	с	девушкой,	желающей	иметь	
семью	и	детей,	ведущей	здоровый	
образ	жизни,	проживающей	в	селе	
или	городе	(096)3300124

•	Професійний підхід	до	будь-яких	
життєвих	ситуацій.	Кваліфікована	
допомога,	консультації	та	захист	в	
питаннях	і	проблемах:	сім`ї,	дітей,	
шлюбу,	кохання,	самотності,	бізнесу.	
Великий	досвід	роботи	на	відстані.	
0673038478

•	Трубогиби, комплекти	обладнання	
для	виробництва	кованих	виробів	
та	м/п	вікон.	Ковані	боковини	для	
лавок.	Ковані	лавки,	столи,	гойдал-
ки.	0973588260,decorzabor.prom.
ua,kovanivyro

8.16. Хобі, тварини. Продам 

• ПРОДАЮ 2 КОЗИ БІЛОЇ МАСТІ, 

ОДНА - ПЕРВІСТКА, ДРУГА - ЗА 

ТРЕТІМ КОЗЕНЯМ. МОЛОКО СМАЧ-

НЕ, БЕЗ НЕПРИЄМНОГО ЗАПАХУ. 

0682459670

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК 
СЕРІЯ СО №444760, ВИДАНИЙ НА 
КОВАЛЬЧУК ПЕТРО ЮРІЙОВИЧ 
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО ПОСВІДЧЕННЯ БАГАТО-
ДІТНОЇ СІМ'Ї, ВИДАНЕ НА ЖУРАЄ-
ВА-СУДОМІЙ МАРТА ЄВГЕНІВНА ТА 
СУДОМІЙ В'ЯЧЕСЛАВ ВІКТОРОВИЧ 
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

8.24. Інше. Куплю 

•	Куплю дуже	дорого!	Старовинні	

ікони,	картини	худ.Марко	Гейко	та	

ін.	проф.художн.	до	1995р.	Янтарне	

намисто(250-1500	грн/1	гр),	коралове	

намисто,	книги	видані	до	1917р,	ко-

ньяки	СРСР,	ін.предмети	старовини.	

Гарантую	порядність,	справедливу	

оцінку.	0503466068

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА КОMATSU 
PC 180. КОВШ 1М.КУБ. СТРЕЛА 9 
М. КОПАЕМ СТАВКИ, КОПАНКИ, 
РОЗВАЛ. ЗДАНИЙ, ПОГРУЗКА 
СЫПУЧИХ МАТЕР-В, СТРОЙМУ-
СОРА, НАЛ., БЕЗНАЛ. РАСЧЕТ, 
НДС, ЦЕНА 1000 ГРН ЗА ЧАС, БЕЗ 
ТОПЛИВА. ПЛЮС 10Л.ТОПЛИВО. 
ЦЕНА ЗА ТРАЛ В РАДИУСЕ 150 КМ 
ОТ 600 0974251056,0631116792

8. РІЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 

переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПО-
ЛІЄТИЛЕНОВОЇ,  ПЛАСТМАСИ 
ТА МАКУЛАТУРУ 0505580047, 
0412447919

6.7. Вантажоперевезення. 
Спецтехніка 

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

6.13. Ремонт техніки 

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

6.17. Послуги. Iншi 

•	Гарантована допомога	в	оформле-
ні	кредита	пенсіонерам	і	непрацев-
лаштованим.	Оформлення	від	5000	
до	500	тыс.грн.	Без	довідок,	застави	
та	поручителів.	Виводимо	з	чорних	
списків.	(068)9019586,(050)8682005

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

•	Куплю постійно	лампи,	світиль-
ники,	 прожектори,	 дроселя	 та	
іншу	електросвітлотехніку.	Склад-
ського	 зберігання.	 Опт.	 Viber	
0503201914,0676225257,email:fed@
atelepor

БУДІВНИЦТВО
КОТЕДЖІВ

тел. +38 (097) 325-84-86
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• Латинською банан назива-
ється musa sapientum, що пере-
кладається як «фрукт мудрої лю-
дини». Щодо питання, деревом 
або травою є банан, відповідь 
проста – це не кущі, не дерева, не 
пальми, а багаторічні гігантські 
трави, заввишки до 15 метрів.

• Одна полуниця містить в се-
редньому близько 200 насінин. 
Плоди малини і полуниці – не 
ягоди, бо це єдині у своєму роді 
фрукти, які «носять» на своїй зо-
внішній стороні насіння. Вони 
складаються з безлічі маленьких 
кістянок, які зростаються в один 
складний плід – багатокостянку.

• Найпопулярнішим фруктом 
в світі є помідор! Для тих, хто не 
в курсі, – помідори відносять до 
категорії фруктів, і вони склада-
ються з 94,5 відсотка води.

• В середньому один гранат 
може містити від 600 до 1400 
кісточок. Гранати містять велику 
кількість вітаміну С і К, а також 
фолієву кислоту і клітковину.

• Картопля – перший овоч, який 
випробував на собі невагомість – 
його виростили на космічному ко-
раблі Колумбія в жовтні 1995 року.

• Найдорожчий фрукт у світі – 
королевська диня Юбарі. Її вар-

тість становить близько 23 тисяч 
доларів. Ця диня з оранжевою 
м'якоттю – гібрид двох мускусних 
динь. Вона цінується завдяки своїй 
солодкості і соковитості.

• Які овочі насправді фрукти? 
Крім помідорів, до фруктів вна-
лежать баклажани, маслини, зе-
лений горошок, авокадо, огірок, 
гарбуз, солодкий перець і цукіні.

• Дуріан – фрукт з пекельним 
запахом і гарним смаком, також на-
зивають «королем всіх фруктів». Він 
виділяє мікс ароматів – тухлих яєць, 
спітнілих шкарпеток, сміття разом 
з солодкими фруктовими нотами.

Гороскоп на тиждень 12 - 18 червня

ОВЕН
Сприятливий час 

для перегляду систе-
ми цінностей. Не за-

циклюйтеся на дрібницях і не 
перевтомлюйтесь.

ТЕЛЕЦЬ
Вдалий час для по-

чатку нових справ. Але 
спочатку відмовтеся від деяких 
старих стереотипів і скептичних 
поглядів.

БЛИЗНЮКИ
Перед вами можуть 

відступити навіть най-
складніші та практично 

нездійсненні завдання. Відчуєте, 
що кохані та бажані.

РАК
Ловіть мить удачі 

і постарайтеся її втри-
мати якомога довше. 

Працюйте на свій успіх, адже 
у вашій професійній кар'єрі 
настав дуже відповідальний 
період.

ЛЕВ
Постарайтеся стри-

мувати свої емоції, мен-
ше реагуйте на дрібні пробле-
ми. Ідеальне рішення – мудрий 
компроміс.

ДІВА
Н е  п р и й м а й т е 

близько до серця пліт-
ки та чутки і не передавайте їх 
оточуючим, тому що у пере-
крученні інформації можуть 
звинуватити саме вас.

ТЕРЕЗИ
Чудова можливість 

проявити свої знання, 
творчі таланти й ви-

нахідливість. Постарайтеся не 
поглиблювати суперечки.

СКОРПІОН
Ідеальний час для 

завершення багатьох 
важливих і відповідаль-

них справ. Партнерство в діловій 
та особистій сферах зараз мають 
для вас особливе значення.

СТРІЛЕЦЬ
Сприятливий пері-

од для одержання нової 
інформації. Є завдання – почи-
найте діяти відразу, не витра-
чаючи часу на сумніви та чужі 
поради.

КОЗЕРІГ
Ви – у центрі уваги та 

поваги. Однак постарай-
теся не звалювати на свої плечі 
чужі проблеми. Готуйтесь до 
суперництва та конкуренції.

ВОДОЛІЙ
Справи просувати-

муться часом повільно, 
часом зі скрипом. Тому 

пошукайте причину, зверніть 
увагу на свої недоліки і поста-
райтеся це виправити.

РИБИ
На вас очікують змі-

ни у професійній сфе-
рі. Не виключений кар'єрний 
ріст, але для цього треба діяти 
рішуче.

Цікаві факти про фрукти та овочі

Поради господині

Штучна шкіра
Взуття з синтетичних мате-

ріалів – хороший вибір для хо-
лодної та дощової погоди, але за 
умови, якщо воно не промокає 
і дає нозі «дихати».

Взуття зі штучної шкіри 
протирають чистою вологою 
ганчіркою або м'якою силіконо-
вою губкою. На взуття зі штуч-
ної шкіри не наносять крем, 
аерозолі або віск, а також не 
користуються щіткою.

Ці засоби протипоказані, 
оскільки шар синтетичних во-
локон, напилений на тканинну 
основу, може потоншати і по-
линяти під впливом хімічного 
складу захисних засобів. Нато-
мість після висихання взуття зі 
штучної шкіри можна змастити 
звичайним дитячим кремом або 
гліцерином.

Взуття із нубуку
Дедалі популярнішою аль-

тернативою замші у зимовий 
період стає взуття із нубуку. Цей 
матеріал зовні схожий на замшу, 
проте значно краще підходить 
для вологої погоди, але при цьо-
му потребує частішої обробки 
вологозахисними засобами.

Як і замшу, взуття із нубуку 
не варто мити водою, йому також 
не підходять традиційні взуттєві 
креми. Тож для догляду потрібно 
купити аерозолі та спреї для ну-
бука. Окрім засобів для чищення, 
вам знадобиться спеціальна щіт-
ка, яка не просто видаляє бруд, 
але і зберігає особливу ворсисту 
поверхню нубуку.

Тільки що куплене взуття по-
трібно обробити спеціальним 
просоченням. Така процедура 
посилить водовідштовхувальні 
властивості нубука і продовжить 
термін його служби. Першу чист-
ку, як і у випадку із замшею, ба-
жано проводити тричі. Аерозоль 
потрібно розпилювати на від-
стані 20–25 см, даючи кожному 
шару повністю просохнути.

Після носіння нубукове взут-
тя потрібно спочатку очистити 
від пилу та бруду сухою щіточ-
кою. Після цього по всій поверхні 
взуття рівномірно наносять шар 
спрею. Чистити вироби треба 
після приходу додому, а не пе-
ред виходом надвір. Після про-
гулянки в несприятливу погоду 

необхідно почекати, коли взуття 
повністю просохне природним 
шляхом. Запам'ятайте, що чис-
тити мокрий нубук не можна!

Для виведення забруднень 
краще придбати спеціальні пін-
ки. Лише соляні плями та сильні 
забруднення можна виводити 
з допомогою вологої чистки, 
але робіть це дуже акуратно. 
Використовуйте губку, змочену 
у воді з додаванням декількох 
крапель нашатирного спирту. 
Потім можна потримати взуття 
над парою, що дозволить ворсин-
кам розправитися. І тільки після 
цього чистити нубук спреєм або 
крем-фарбою і щіточкою.

Для зберігання взуття з ну-
бука використовуйте звичайну 
картонну коробку. Поліетиленові 
пакети не підходять для цього, 
оскільки в них може утворитися 
зайва волога. Окрім того, перед 
тим, як відправити улюблену 
пару на «відпочинок», необхідно 
її почистити щіткою і просочити 
захисним шаром спеціального 
засобу.

Гумове взуття
Гумове взуття – це кращий 

варіант взуття для сирої та до-
щової погоди, оскільки надійно 
захищає від вологи і не вимагає 
особливого догляду. Проте чис-
тити таке взуття потрібно після 
кожного використання, оскільки 
довге перебування бруду на зо-
внішній поверхні руйнує мате-
ріал.

Чистити такий вид взуття – 
дуже просто. Достатньо протер-
ти його вологою ганчіркою або 
помити під теплою водою, але 
без мила, та протерти бавов-
няною тканиною. Деякі моделі 
можна мити і всередині. Це дуже 
добре з точки зору гігієни.

Особливу увагу приділіть 
підошві. Світлу або білу під-
ошву не слід протирати вологою 
ганчіркою, оскільки при цьому 
структура матеріалу може бути 
зіпсована. Краще всього вико-
ристовувати для чищення під-
ошви жорсткий ластик, призна-
чений для видалення слідів від 
олівця або авторучки. Кольорові 
гумові чоботи рекомендується 
очищати за допомогою вазеліну, 
завдяки чому гума не тьмяніє 
і зберігає блиск.

Як доглядати  
за взуттям: прості  
та корисні поради



 

(0412) 47-27-47,  (097) 447-27-47        kinoukraina.zt.ua

Люди Ікс: Темний Фенікс
Жанр: бойовик, фантастика
Маленька дівчинка Джин Грей залишилася 

без батьків. Єдиний, хто їй дав притулок – це 
Чарльз Ксав'єр, у якого є спеціальна школа для 
обдарованих дітей. Він завжди знав, що Джин – 
виняткова дівчинка, ледь не найсильніший 
мутант на нашій планеті. Під час рятувальної 
операції на орбіті Землі, Джин майже загину-
ла через незрозумілу космічну силу, але вона 
змогла вижити. Коли ж команда повернулася до-
дому, то побачила, як сили Джин почали рости. 
І чим далі – тим складніше їй було їх контролю-
вати. Чи дійде навіть до того, що дівчина буде 
завдавати шкоди тим, кого найбільше любить?

Вельзевул
Жанр: жахи
Детектив Ріттер ще зовсім недавно втра-

тив усю свою родину в жахливій трагедії. За-
раз він розслідує справу з різанини у школі, 
яку зробив на вигляд звичайний студент. На 
перший погляд, це досить проста справа, 
винного вже спіймали, доказів вистачає. Але 
перше враження дуже часто буває оманли-
вим... Спілкування зі священнослужителем із 
Ватикану дало Ріттеру зовсім іншу точку зору 
на цю ситуацію. Уся суть в тому, що деяка 
група людей хоче привести антихриста на 
Землю, щоб він тут правив. Між добром і злом 
стоїть тільки детектив Ріттер. 

ВАКАНСІЯ
ПРИХОДЬ ДО НАС!

Шукаєш стабільну роботу
та стабільну заробітню
плату без обмежень ?

МЕНЕДЖЕР
ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ ВУЛ. РИЛЬСЬКОГО 9, ОФ 407

067 4128981

РЕКЛАМНА КОМПАНІЯ

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

Паб
«Файна кнайпа»

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

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

Кафе «Тераса»
с. Станишівка,

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

(067) 936-69-92

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

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

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

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

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

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

«Пивна ресторація
BeerЁza»

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

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

Pub
«Pleasentville BBQ»

вул. Київська, 13
г/р з 9:00 до 1:00

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

ЧИТАЙ СВІЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТИ ТУТ

ВИГОТОВЛЕННЯ ТОРТІВ, КАРАВАЇВ ТА ІНШИХ 
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 
РІЗНОГО ВИДУ ТА ФОРМИ.

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ДОМБРОВСЬКОГО, 3
ТЕЛ.: 067 950-75-74, 093 950-73-73

ВИГОТОВЛЕННЯ ТОРТІВ, КАРАВАЇВ ТА ІНШИХ 
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 
РІЗНОГО ВИДУ ТА ФОРМИ.

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ДОМБРОВСЬКОГО, 3
ТЕЛ.: 067 950-75-74, 093 950-73-73

nenazerka.com.uanenazerka.com.ua


