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Житомиряни вимагають повернення
звичних маршрутів і оптимізації
транспортної мережі міста
Руслан Мороз
У Житомирі розпочався збір
підписів під колективним зверненням до міського голови з вимогами
повернути звичні маршрути у місті.
693 підписи за відновлення
маршруту № 53 та 53-а зібрали
жителі Крошні за ці вихідні під
колективним зверненням до міського голови Сергія Сухомлина
з вимогою повернути транспортні
маршрути, що діяли до 6 серпня.
У соціальній мережі Фейсбук,
на яку дуже часто посилається
більшість ЗМІ, розміщені фото та
повідомлення наступного змісту:
«Плануємо вже завтра провести конструктивну зустріч з міським головою та передати йому

особисто «голоси» майже 700
громадян Крошні! Сподіваємось
бути почутими та віримо, що до
радикальних дій не дійде!»
Ми отримали коментар голови
громадської організації «Молодь за
єдину Україну» та громадського
діяча Олексія Пронози:
«Ініціювали збір підписів місцеві жителі району Крошня, які також
зателефонували мені ще 3 серпня та
звернулися за допомогою. Я також
місцевий житель, тому я як представник громади зустрівся з посадовими особами, які можуть впливати
на ці процеси: Сухомлин, Ткачук,
Манухін. Саме вони безпосередньо
відповідають за те, що був змінений
рух маршруток. Ініціатива гарна,
але потрібно було подивитися, як
вона спрацює. Тобто міська рада
щось робить, але неефективно.

Перше засідання
нової Ради
відбудеться 29 серпня
Перше урочисте
засідання Верховної
Ради 9 скликання відбудеться 29 серпня.
Таке рішення було прийняте
на засіданні підготовчої групи
з числа новообраних депутатів
9 серпня.
«Рішення прийняте. Урочисте засідання відбудеться
29 серпня», – сказав головуючий
на засіданні, голова партії «Слуга
народу» Дмитро Разумков.
Пропозицію про 29 серпня
вніс Разумков.
Представник «Європейської
солідарності» Артур Герасимов
пропонував провести перше
засідання 3 вересня, а Сергій
Льовочкін від «Опозиційної
платформи – За життя» виступав
за 20 серпня.
Також озвучувалася пропозиція про 27 серпня, однак Разумков пояснив, що за законом
депутати мають не менше 20 днів
після опублікування результатів виборів на узгодження всіх
позицій. Оскільки прізвища
новообраних нардепів були опубліковані 7 серпня, то «до дати
27 серпня можуть бути питання, бо це рівно плюс 20 днів».
Щоб не виникло жодних колізій,
«Слуга народу» пропонувала

29 серпня.
Разумков ставив на голосування усі пропозиції у порядку
їх надходження.
Дату 29 серпня підтримала
більшість присутніх.
Організаційними питаннями
підготовки урочистого засідання
будуть займатися дві підгрупи
(11 осіб і 6 осіб). Рішення ж
будуть приймати на загальних
зборах підготовчої групи.
Нагадаємо:
• Позачергові вибори до Верховної Ради відбулися 21 липня.
• За підсумками опрацювання 100% протоколів голосування,
до ВР проходить 254 нардепи від
«Слуги народу». Від партії «Опозиційна платформа – За життя» –
43 нардепи, «Батьківщина» – 26
нардепів, «Європейська солідарність» – 25 нардепів, «Голос» – 20
нардепів.
• 7 серпня у газетах «Голос
України» та «Урядовий кур'єр»
опублікували список прізвищ
нардепів, обраних по загальнодержавному округу та в одномандатних 198 округах. У переліку немає переможця по округу
№ 210 на Чернігівщині. У ЦВК
пояснюють, що результати по
цій ОВК оскаржуються в суді.
Прізвище переможця надрукують окремо.
За матеріалами
українських ЗМІ

Люди вже в минулу п'ятницю
хотіли перекривати дороги, оголошувати акції протесту, але вдалося
їх заспокоїти. Я намагався звернути
увагу людей на те, як все запрацює.
Треба було подивитися, а вже потім писати звернення.
Коли ми написали звернення,
то висунули основну вимогу – повернути транспортний рух на момент 6 серпня включно. Для цього
є ряд причин.
Треба було, щоб були 53 та 53-а
до Андріївської, щоб їздив 10-й
маршрут до «Золотого руна» та
щоб їздив 110-й маршрут так, як
він їздив раніше, а не в Станішівку.
Відбувається ситуація, коли
перевізник Савіцький викупив
найбільш мажорні маршрути,
в нього немає зараз конкурентів,
всі ключові райони міста його, аж

до Станішівки.
Маршрут номер
4, який забрали,
а це білоруські
МАЗи, працюють ще більше
у збиток, вдвічі
впала виручка.
А мешканці Сонячного не мають
пільг, яки зараз
мають мешканці міста. Інвалідів
також не беруть. Маршрутки часто
перевантажені, на кінцевих зупинках вони не можуть забрати всіх
пасажирів».
Від редакції можемо нагадати,
що питання транспортного сполучення у місті дуже болюче. Не
так давно відбулися слухання, за
результатами яких заступник міського голови Дмитро Ткачук зняв

наступного дня з порядку денного питання підвищення вартості
проїзду в міському транспорті. До
того ж постійні скандали з керівництвом ТТУ не призводять до
адекватної результативної співпраці між різними службами.
Ми намагаємось постійно тримати читача в курсі подій та повідомляти останні новини з цього
приводу.

Як у Житомирі відзначать
День Державного Прапора
та День Незалежності України
Цього року у Житомирі традиційно
відзначатимуть День
Державного Прапора
та чергову, 28-у річницю Незалежності
України.
19 та 20 серпня з 20.00 до 23.00
на майданчику біля кінотеатру
«Жовтень» відбудеться Фестиваль
документального кіно просто неба
Lampa.doc.
23 серпня урочисто піднімуть
Державний Прапор України на
майдані імені С. П. Корольова
о 9.00. Також о 9.20 у кінотеатрі
«Жовтень» відбудеться відкриття
виставки «Події неоголошеної війни».

У цей день відзначення
продовжиться
за наступним планом:
9.50–10.20 – пройде урочиста
хода від кінотеатру «Жовтень»
по вулиці Великій Бердичівській
до Алеї Слави на майдані Соборному.
10.30 – на майдані Соборному покладання квітів до меморіальних стендів загиблих
воїнів АТО/ООС.

10.45–11.30 – переїзд до Смолянського військового кладовища.
11.30 – на Смолянському кладовищі мітинг та покладання
квітів до могил загиблих воїнів
АТО/ООС.

У День Незалежності
в Житомирському
міському парку культури та
відпочинку ім. Ю. Гагаріна:
12.00–16.00 – рекреаційні локації на галявинах парку;
12.00–16.00 – «Гостинна світлиця» – майстри народної творчості
навчатимуть вишивці, мереживоплетінню, виготовленню оберегів,
аніматори гратимуть у народні рухливі ігри. Легенди, загадки, обряди,

пісні та танці – все, як у справжній
українській щедрій господі;
15.00 – розважальна програма
для сімейного відпочинку «Народжені вільними»;
17.00 – мистецький марафон
«Українські мальви»;
19.00 – «Танцюй драйвово!
Вільно! Незалежно!». Музичні
візерунки від естрадно-духового
оркестру «Сурми Полісся» та танцювального аматорського клубу
«Ретро»;
20.00 – концертна програма
«Молоді та гучні»;
У літньому театрі «Ракушка»
з 16:00 до 22:00 проходитиме громадсько-мистецький фестиваль
патріотичного спрямування «Покоління незалежних – 2019».
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На зупинці на вулиці Довженка
зламали нове інформаційне табло
Руслан Мороз

На тролейбусній
зупинці на вулиці
Довженка можна побачити зламане нове
інформаційне табло.
Незрозуміло, в який саме спосіб було його пошкоджено, але
на зупинку часто заїжджають
вантажні автомобілі до торгових
точок, яки розташовані саме там.
Нікого не бентежить безпека
пасажирів, які очікують на зупинці громадського транспорту.
На самому табло встановлена камера відеоспостереження, та чи
зафіксувала вона момент самого
пошкодження, нам встановити
не вдалося.
Нагадуємо, що ще взимку встановлені на зупинках громадського
транспорту табло інформування
пасажирів після першого ж сніго-

паду почали іржавіти. USB-порти
для підзарядки мобільників практично миттєво вкрились іржею.
Досвід житомиряни підказує, що
всі нові технології у Житомирі
довго не живуть, тому ця подія
тільки підтверджує, що табло
автоматичного прогнозування
на зупинках громадського транспорту приречені.
Ми також повідомляли ще на
початку року, що USB-порти на
зупинках, які були встановлені
минулого року, вже не працюють.
А після перших морозів кнопки
на пульті екстреного виклику також блокуються кригою. Незрозуміло, навіщо було встановлювати
елементи, якщо заздалегідь було
відомо, що вони в умовах відкритого середовища швидко виходять
з ладу? Марнотратство грошей
бюджету участі перетворилися
вже на сумну традицію.
Взагалі минулого року було
найбільше скандалів, пов'язаних
з бюджетом участі, що призвело
до зміни конкурсної комісії та відклику деяких поданих на конкурс

проектів.
Встановлення інформаційних
табло почалося у вересні минулого
року. Саме тоді сайт Житомирської міської ради повідомив про
презентацію першого табло по

вулиці Театральній як проекту
«Європейські електронні табло
прогнозування», який здійснювався в рамках бюджету участі.
Відповідно до проекту табло
показує вид транспорту (тро-

лейбус/автобус), номер та назву
маршруту, час фактичного прибуття на дану зупинку. Одночасно можна побачити інформацію
про 5 найближчих транспортних
засобів. В електронні табло вмонтовані камери відеонагляду, які
інтегровані у систему «Безпечне
місто» з подачею «картинки» до
поліції та міської ради. Також
на стійці табло розміщена «тривожна кнопка» із двостороннім
голосовим зв’язком, за допомогою
якої можна викликати поліцію.
USB-підзарядки для мобільних
пристроїв цілком безкоштовні,
як і швидкісний Wi-Fi на професійному обладнанні. Табло відображають не лише номери, а й
назви маршрутів, що дозволяє
гостям міста краще орієнтуватись
у Житомирі.
Постачальником конструкцій
є місцевий виробник ТОВ «Дозор
Україна». Вартість закупівлі складає 925 тисяч гривень. Завдяки
зниженню ціни при торгах у системі ProZorro економія по проекту
склала 62 тисячі гривень.

Після майже дванадцяти років перерви
«голодуюча» родина Біляків знову з'явилася
під стінами Житомирської ОДА
Руслан Мороз

У Житомирі відновили голодування
мати та дочка Біляки.
З ранку у понеділок 12 серпня вони
пікетували будівлю
Житомирської обласної державної адміністрації.
З самого ранку більшість працівників ОДА перебували в Олевську, де президент України Володимир Зеленський представив нового
очільника ЖОДА Віталія Бунечка
та взяв участь у нараді з питань незаконного видобутку бурштину.
Тому вийти до Біляків було майже
нікому. Але вже ввечері, одночасно
з представниками ЗМІ, повернувся
з Олевська Віталій Бунечко та зміг
особисто поспілкуватися з родиною Біляків. Зважаючи на те, що
він вперше приїхав до Житомира
в якості голови Житомирської

ОДА, запропонував завітати до
нього наступного дня.
Нагадуємо, що родина Біляків
вже голодувала у 2007–2008 роках
на сходинках ОДА. Тоді у кого
тільки не просили захисту Біляки – у колишнього губернатора,
у передколишнього, у кількох голів обласної ради, у мера. І ніхто
начебто не відмахується від їхніх
проблем. Але так досі ніхто із
представників влади не зміг задовольнити вимоги голодуючих.
Кажуть, вони занадто нереальні.
Тоді існують інші правові важелі
вирішення проблеми.
Донька Наталя каже, що тоді,
у 2007 році, на пресконференції
представники Житомирської обласної державної адміністрації
повідомляли, що сім'ї Біляків
була виділена двокімнатна квартира. Насправді ніякої квартири
вони не отримували. Тодішній
мер Житомира Шелудченко заборонила пускати Наталю до
себе, посилаючись на те, що ці
питання повинен вирішувати її
заступник, а зараз і колишній
губернатор Ігор Гундич. Але
і до Гундича потрапити на прийом не вдалося. Крім того, саме

Гундич, за словами Наталії, дав
дозвіл співробітникам міліції застосовувати до неї силу.
З тих часів збереглося повідомлення пресслужби Житомирської міської ради, яка надала
журналістам детальну інформацію про ситуацію, яка склалась
у сім'ї Біляків.
Наталія Віцентіївна Біляк
призначена опікуном над молодшою сестрою Беатою-Марією Біляк рішенням виконавчого
комітету міської ради від 26.01.06
№ 68. Причина встановлення опіки – смерть батька, мати тяжко
хворіє і дала згоду на встановлення опіки.
До 18.09.06 р. мати мала інвалідність ІІ групи, згідно з довідкою МСЕК, їй була протипоказана важка фізична праця.
З 18.09.06 р., згідно з випискою
МСЕК, вона є інвалідом І групи
і потребує постійного стороннього догляду. На підставі цього
Беата-Марія Біляк, якій на той
момент було 10 років, набула юридичного статусу дитини, позбавленої батьківського піклування.
Зараз мати та донька Біляки
стверджують, що за ці роки ні-

чого не змінилося і їхня родина
перебуває у небезпеці. Їм погрожують і вже позбавили житла.
Оскільки новому очільнику Житомирської ОДА тільки

стало відомо про цю проблему та на її вирішення потрібен
певний час, ми повідомимо про
рішення влади в наступних номерах газети.
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Тема номера

«Ви не корисні державі»,
жорстко розкритикував
і представив нового
Руслан Мороз
У понеділок, 12 серпня, президент України Володимир Зеленський, перебуваючи в Олевську
з робочим візитом, представив
нового голову Житомирської ОДА
Віталія Бунечка та взяв участь у нараді з питань незаконного видобутку бурштину в Житомирській
області.
Раніше вже повідомлялося про
приїзд президента до Житомира,
журналісти та інші представники
ЗМІ пройшли акредитацію, але
візит був перенесений. Офіційний
сайт президента довго не підтверджував інформацію про приїзд
Зеленського у Житомир. Саме тоді
вперше з'явилися чутки, що, можливо, нового голову Житомирської
обласної адміністрації представить
перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов.
Також жартували, що в будьякому випадку нового губернатора
Житомир зустріне ремонтом доріг, пробками та запахом асфальту. Можливо, саме через сильний
асфальтний запах Володимир Зеленський засумнівався, чи їхати
йому в Житомир…
Та вже в суботу на офіційному
сайті Житомирської ОДА з’явилося
повідомлення про робочу поїздку
голови держави до Олевська. Мета
та інші підробиці розповсюджувалися чутками, тому що офіційно
всі дотримувалися чомусь дивної
таємничості. Журналістам пропонувалося акредитуватися на захід
та мати при собі редакційне посвідчення і паспорт.
Представники ЗМІ організовано приїхали до Олевська автобусом, пройшли досить прискіпливу
перевірку та нарешті потрапили
до невеличкої зали Олевської райдержадміністрації, де в очікуванні
вже зібралося достатньо багато
людей як для робочої наради.
Житомирській міський голова
Сергій Сухомлин постійно щось
читав у своєму мобільнику, навіть
в подальшому поява президента
України не дуже перешкодила
цьому. Володимир Ширма, голова Житомирської обласної ради,
досить швидко зайшовши до зали,
всіх весело привітав, адже те, що
мало відбутися, ніяким чином не
могло його стосуватися. Він представник виборчої гілки влади, а не
адміністративно-виконавчої. А ось
Олексій Ясюнецький був сумним:

невідоме майбутнє та незрозумілі
перспективи завжди всіх лякають.
Коли приїхав президент, у залі
почулися захоплені вигуки. Величезна кількість народу зібралася
перед невеличкою будівлею Олевської РДА та вітала президента.
Одночасно багато хто намагався
передати президентові свої звернення, заяви, скарги. Цікаво, що
Зеленський приїхав в Олевськ, не
змушуючи чекати на себе по кілька
годин на спекотному сонці, як це
бувало при «попереднику».
Швидко зайшовши до сесійної
зали, Володимир Зеленський представив присутнім нового голову
Житомирської облдержадміністрації. Як раніше повідомлялося, до
речі, суто з неофіційних джерел,
ним став Віталій Іванович Бунечко.
Віталій Бунечко – достатньо
нова людина в нашому краї. Більше
того, він до останнього працював
першим заступником начальника

Головного управління (з дислокацією в Маріуполі Донецької області)
регіонального управління Служби
безпеки України. ЗМІ пов'язують
полковника Віталія Бунечка з Ігорем Коломойським. Брат Віталія
В'ячеслав є одним із провідних
юристів «Укрнафти», що також
входить в орбіту інтересів Ігоря
Коломойського. Також у 2015 році
було звинувачення у спробі впливу
на тендери «Енергоатому» і у «кришуванні» компанії «Укргазвидобування». Віталій Бунечко особисто
знайомий з Володимиром Зеленським, його називають другом Юзика, також він знайомий і з іншими
акторами студії «Квартал 95».
На офіційному сайті повідомляється, що Віталій Бунечко

народився у 1973 році у м. Сарни
Рівненської області. У 1995 році
закінчив Волинський державний
університет ім. Лесі Українки, спеціальність – вчитель історії і права,
у 1997 році – Академію Служби
безпеки України (правознавство,
юрист).
Після представлення нового
голови Житомирської ОДА президент наголосив, що він розпочинає нараду з питань протидії
незаконному видобутку бурштину
в державі. Почалося заслуховування очільників силових відомств
про стан боротьби з копачами
бурштину. І вже з перших слів було
зрозуміло, що багатьом прийдеться звільнити крісла.
«Керівництво на Житомир-

щині зміниться, а правоохоронні
органи займатимуться питаннями
корупції!» – вставив ремарку заступник голови Офісу президента
Олексій Гончарук.
Одразу були озвучені питання
також щодо корупційної діяльності мера Олевської ОТГ та щодо того,
що кримінальні справи відносно
нього гальмуються.
Першим почав доповідати голова Національної поліції України
Сергій Князєв. Одразу президент
наголосив:
«Я не буду зараз все прізвища…
Ми почнемо працювати по всіх
прізвищах цих трьох областей.
Я думаю, що ці люди самі про
себе це знають, вони зараз нас слухають. Найкращий варіант, щоб

вони збирали свої речі і змінили
адресу свого існування, змінили
країну свого життя. Це для них
буде найм'якший варіант. Я хотів
у вас запитати, у цій схемі і Нацполіція, і Служба безпеки та
інші. Я так розумію, що якщо ми
говоримо про Житомирщину, це
Олевський та Овруцький райони.
Керівників райвідділів поліції я вас
дуже прошу звільнити (звертається
до Князєва,– ред.). І Коростенський
район теж», – заявив Зеленський.
Князєв підтримав його прохання і пообіцяв звільнити начальників поліції.
«Я вам не вірю!» – так президент
Володимир Зеленський резюмував
виступ голови поліції Житомирщини. Він публічно присоромив
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Тема номера

- Зеленський
керівництво області
очільника ОДА
Спочатку Володимир Зеленський заслухав заступника прокурора області Олега Мостиховського
про протидію схемам у бурштинокопанні, але за кілька хвилин
перебив його.
«Ви кажете мені зараз про
дрібниці, якісь штрафи, якась
група працює. Ми говоримо про
глобальну проблему. І хочемо вирішити цю проблему. А ви зараз
мені зовсім не допомагаєте», – обурився Зеленський.
Він запитав, чи знає заступник
прокурора Курінського Андрія Борисовича.
У цей час сам Курінський підвівся, і Зеленський вже звернувся
до нього:
«Доброго дня. Ну, ви в цій
схемі, мені пишуть. Дивно? Ну
як дивно? У мене є статистика, ви
в цій схемі, все вирішується через
вас. Наклеп? Ким наклеп? Ну, ви
нічого не знаєте? Що відбувається в цілому в області. Ви на нас
дивитесь, як на… вибачте, не хочу
казати, бо в ефірі ми».
«Нам кажуть, ви в схемі. Ви
особисто. О, ще є такий бандит

начальника Головного управління
Національної поліції в Житомирській області В’ячеслава Печененка
за слабку боротьбу з незаконним
видобутком бурштину. Спочатку
суперечка почалася із запитання
Зеленського до Печененка про те,
що відбувається у Житомирській
області. Він відповів президенту,
що ведеться боротьба із незаконним видобутком бурштину.
«Яким чином? Вам приємно,
що про поліцію кажуть, що ви всі
теж у схемі? Як нам жити, українцям, з цим?» – обурився Зеленський. Печененко погодився з ним

і відповів, що це неприємно чути.
Однак Зеленський відповів йому
новими претензіями.
«Я вам не вірю, рекомендую
покинути вашу посаду. Ви за чотири роки говорите, що припинили. Може, ви нормальна людина
і в схемі не були, але ви нічого не
можете зробити з піратами бурштину», – сказав президент. Крім
того, Зеленський зажадав звільнити начальника СБУ у Житомирській області та інших посадових
осіб місцевої поліції і прокуратури
через бурштинові схеми. Вимогу
змінити керівництво структури

він озвучив першому заступнику
голови СБУ Івану Баканову.
До речі, замість прокурора
Житомирської області на нараді
був присутній його заступник.
Сам прокурор у цей час перебував у відпустці за межами України,
чим дуже здивував президента
Зеленського.
«Ви не корисні державі», – так
Зеленський прокоментував звіт головного лісівника Житомирщини
та запропонував йому звільнитися
за власним бажанням. Саме таку
пропозицію почув керівник Житомирського обласного управління
лісового та мисливського господарства Андрій Курінський.

«Пірат» Віктор Олійник. І про
нього нічого не знаєте? Не знаєте
цю людину навіть? Угу… Зрозумів
вас. Ну добре, будемо по-іншому.
А дуже хочете працювати? Ви не
корисні державі. Не корисні»,– сказав Зеленський.
Після цього до президента
України звернулися присутні
активісти. Першим підвівся чоловік, який запропонував президентові: якщо голова ОДА не
з Житомира, то призначити йому
заступниками представників саме
з Житомирщини.
«У вас вже були і заступники,
і голови з Житомира, та що змінилося? Було покращення? Ні! Так

що не треба ставити нам умови!
Хто буде, той і буде!» – досить різко
відповів Зеленський.
Потім були звернення від
різних громадських організацій.
Володимиру Зеленському дуже
сподобалося звернення Сергія
Ткачука та Сергія Артьомова.
Він навіть запропонував їм одразу співпрацю та за допомогою
звернутися наступними днями до
новопризначеного голови ЖОДА.
Після закінчення наради президент вийшов з будівлі райдержадміністрації, де хвилин 10 спілкувався з людьми, які прийшли
з надією на допомогу.
Так, вдалося передати листи
з проханням про допомогу переселенцям з санаторію «Тетерів»
Коростишівського району, які
вже декілька років залишені напризволяще. До того ж з квітня
цього року вони були вимушені
готувати їжу на вогнищах, тому
що в них відключена електрика.
Забігаючи наперед, можу сказати,
що вже увечері їм зателефонували
і повідомили про те, що їх проблему розглядають та намагаються
вирішити.
Все було чудово, але потім
з'явилося два зауваження, на які
варто звернути увагу.
По-перше, у ЗМІ зараз поширюються свідчення, що Володимир
Зеленський зустрічався з митниками на Закарпатті. Була майже
аналогічна розмова та вимоги всім
звільнитися, але ніхто з них не подав у відставку.
«Митники, яким Володимир
Зеленський під час наради на Закарпатті влаштував рознос і запропонував починати нормально
працювати або писати заяви на
звільнення, не покинули свої посади», – повідомив голова Державної
митної служби Максим Нефьодов.
Потім додав: «Ніхто не написав заяви, звичайно… »
По-друге, багато хто звернув
увагу на відсутність представників
Держгеокадастру. Це також викликає багато запитань до результативності заявленої боротьби, адже
саме Держгеокадастр відповідає
за надання та реєстрацію земельних ділянок, в тому числи і тих, на
яких потім незаконно добувають
бурштин.
Але надія все ж є, що щось
зміниться на краще. Ми завжди
сподіваємось, що заявлена боротьба з корупцією закінчиться перемогою. І перемогою народною, а не
корупційною…
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Споживачу

У міськраді обговорили зміни
у законодавстві стосовно
обслуговування внутрішньобудинкової
газової мережі: є багато питань
реж. Крім того, вони не бажають
брати на себе відповідальність
за внутрішньобудинкові мережі,
вказуючи на те, що ці мережі не
знаходяться у них на балансі й відповідних документів про це вони
не мають.
Варто зауважити, що на балансі
оператора ГРМ ці мережі також
ніколи не були. З незрозумілих
причин в актах передачі багатоквартирних житлових будинків
ОСББ та управителям від місцевих рад та ВЖРЕПів газові мережі
часто відсутні. Під час «круглого
столу» дійшли висновку, що для
вирішення цієї проблеми мають активізуватися органи місцевої влади.
Представники газової компанії
пропонують певні механізми виходу із ситуації, але управителі
скористатися ними поки не поспішають. Час спливає, опалю-

Руслан Мороз
За ініціативою міської ради та
АТ «Житомиргаз» 13 серпня 2019
року у приміщенні пресцентру
Житомирської міської ради пройшло обговорення змін у законодавстві стосовно обслуговування
внутрішньобудинкової газової
мережі за участю представників міської влади, управління
Держпраці в Житомирській області, голів ОСББ, управляючих
компаній, органів місцевої влади,
представників оператора ГРМ АТ
«Житомиргаз».
Нагальна потреба проведення
даного заходу спричинена втратою чинності наказу Державної
холдингової компанії «УКРГАЗ»
від 30 липня 1997 р. № 35 «Про
затвердження «Положення про
порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання житлових
будинків, громадських будівель,
підприємств побутового та комунального призначення» та вступу
в дію нововведень в законодавстві,
зокрема, Закону України «Про
житлово-комунальні послуги»
та ін., що регламентують проведення технічного обслуговування
внутрішньобудинкових мереж як
ринкову послугу на підставі укладених договорів. Тобто в тарифі АТ
«Житомиргаз» уже не передбачені
кошти на проведення технічного
обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання
(ВБСГ) житлових будинків, громадських будівель, підприємств
побутового та комунального
призначення. У зв’язку з цим АТ
«Житомиргаз» припинило роботи з планового технічного обслуговування, які виконувалися
спеціалістами компанії за рахунок
тарифної складової.
Тому згідно з чинним законодавством, за стан газової системи будинків відповідають їхні
власники або балансоутримувачі.
Вони самостійно можуть обрати
собі підприємство, яке буде здійснювати обслуговування газових
приладів та елементів системи
газопостачання будинку, і для
цього мають підписати відповідний договір.
Чин ним законодавс т вом
передбачено виконання робіт
з технічного обслуговування
ВБСГ виключно за договорами,
що укладатимуться з власниками/
балансоутримувачами житла на
умовах вільного ринку.

Почав обговорення заступник
міського голови Сергій Кондратюк
з оголошення проблематики зустрічі. Для ознайомлення було продемонстроване відео з коментарем
голови Національної комісії, що
здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Оксани Кривенко, що доводило необхідність
прийняття даного закону, але при
цьому зверталася увага на юридичні колізії, зокрема на суперечливість статей 14 та 19 Закону.

Наводимо думки учасників
«круглого столу».
Сергій Кондратюк, заступник Житомирського
міського голови:
«Йде реформа житлово-комунальної галузі. Після закону
про ОСББ введений в дію закон
про особливості здійснення права власності багатоквартирного
будинку, комплекс розподільчих
мереж, закон України про ринок
газу, закон про ринок електричної
енергії, закон про ЖКП. Всі ці закони, на жаль, мають недоліки,
які привели сьогодні нас до цього
«круглого столу»

Сергій Колесник, директор технічний АТ «Житомиргаз»:
«Газові мережі є мережами
загального користування, вони
на сьогоднішній день без технічного обслуговування, тобто без
діагностики, що призводить до
погіршення їхнього стану. Динаміка ось буквально за літній період

доволі невтішна, якщо оцінювати
за кількістю викликів на аварійнодиспетчерську службу»

Сергій Ніколаєнко,
головний державний інспектор відділу нагляду на
виробництві управління
Держпраці в області:
«Ось недавно випадок був
у Бердичеві: 8 чоловік загинуло
внаслідок того, що таке було недбале ставлення до системи газопостачання. Там теж були проблеми із договорами»
Укласти угоду на обслуговування газової мережі можна із
газорозподільниками АТ «Житомиргаз» або ж іншою сертифікованою компанією. За словами
директора технічного АТ «Житомиргаз», таких угод по місту
укладено всього 25. Голови ОСББ
та представники управляючих
компаній під час наради мали
низку зауважень та непорозумінь.

Андрій Шелестюк, голова ОСББ:
«Я розумію, зараз ми маємо
проговорити, яким чином ті
кошти можуть сплачені бути за
послугу, але у мене просте питання до пана Ніколаєнка. Скажіть,
будь ласка, якщо буде аварія, не
дай Бог, чому ми маємо брати на
себе в такому стані жахливому оці
газові мережі, які 30 чи 50 років не
обслуговувались?»

Світлана Півоварова, голова управляючої компанії:
«Ви знаєте, в будинку сьогодні
я управляюча компанії, а завтра

мене будинок поставить до відома
за 2 місяці до того, як вони наймуть собі іншого управителя.
І наша з вами угода йде до нуля.
Я готова зустрічатися з представниками від вашої компанії, з уповноваженою особою від будинку.
Кабінет, прибудинкова територія,
де ви хочете»

В а л е н т и н К о з и р ,
юрист:
«Проблема випливає з тих
норм, які були прийняті в новому
законі. Я от розумію з дискусії, що
питання не стоїть, що хтось відмовляється в укладенні договору.
Питання стоїть, хто буде стороною
в договорі».
Можемо резюмувати, що представники ОСББ та управителі будинків наполягають на відсутності
у них повноважень для підписання актів розмежування, а також
договорів на обслуговування ме-

вальний період наближається,
а обслуговування мереж своїх
будинків власники відкладають
на невизначений термін.
Незважаючи на це, в деяких
регіонах України вже є позитивний досвід укладання таких
договорів. Однією з ключових
проблем, яка має бути першочергово вирішена, є визначення
зон відповідальності за газові мережі. Раніше, коли будинок здавався в експлуатацію, у виконавчій
документації чітко вказувалось,
де пролягає межа внутрішньобудинкових мереж – це вимикаючий пристрій на газопроводі.
Зараз у законі про ЖКГ це дуже
нечітко написано. В цьому і проблема. Тому щоб розібратись, де
чиї мережі, необхідно підняти
в архівах міста проектну та виконавчу документацію і знайти ті
плани і документи, де від початку
це було зазначено.
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За цинічне вбивство житомирянина
Олега Ровкова вбивці винесено вирок –
дев’ять років позбавлення волі
Сергій Ткачук

Жителів Житомирщини шокувала
звістка про жорстоке
та цинічне вбивство
молодого чоловіка,
що відбулося навесні
2018 року.
Особливого занепокоєння додавало те, що Олега Ровкова, так
звали цього житомирянина, вбивали в обідню пору, на тротуарі
центральної вулиці Житомира
Київської, на очах у перехожих.
А ще страшніше від того, що на
його місці міг опинитися будь-хто.
Важко сприймати той факт,
що обірвалося життя молодого
життєрадісного сім’янина і в його
родину прийшло страшне горе
та розпач втрати батька, чоловіка
та сина. Ще важче бачити сльози
його рідних, чути та відчувати
те, що вже більше ніколи вони не
побачать свою кровинку, що вже
ніхто не поверне їхнього Олега.
Щоразу, коли проходжу повз
Київську, 88, це ріг Київської та
Мазепи (Мануїльського), відчуваю все жахіття події, що сталася
31 березня 2018 року о 14-й годині, коли група осіб нанесла тяжкі
тілесні ушкодження 31-річному
Олегу Ровкову, який наступного
дня, 1 квітня, внаслідок отриманих
травм помер у лікарні. Нелюди
били так, що бідолашному не допомогли ні операція, ні реанімаційні заходи, – лікарі були безсилі.
Лише липи виступають німими
свідками трагедії, бо саме біля них
вбивали сина, чоловіка та батька.
Вбивали жорстоко та цинічно,
а причиною стала словесна суперечка біля каси магазину. Саме
конфлікт Олега, який прийшов
у магазин за пачкою сухариків,
з касиркою (яка не захотіла його
обслуговувати, оскільки вирішила
на робочому місці влаштовувати
особисте життя) перейшов у побоїще на вулиці, де коханець цієї
продавщиці за допомогою кулаків
та кастету вирішив провчити покупця. Саме безглуздість цієї ситуації є шокуючою та жахливою.
Внаслідок слідчих дій особу
одного із вбивць було встановлено. Ним виявився 26-річний
житомирянин, на той момент –
вантажник цього магазину, який
вже мав шість (!!!) судимостей.
Особу іншого вбивці слідчі Житомирського відділу поліції чомусь

 Батьки на місці вбивства сина

 Все, що залишилося від Олега Ровкова
встановити не змогли, а може,
не захотіли. Слідчим було присвоєно кваліфікацію – частина 1
статті 119 Кримінального кодексу
України (вбивство через необережність). І як наслідок, на основі даної кваліфікації працівник
прокуратури, у межах судового
розгляду цієї справи, вимагав для
особи, що вбивала Олега Ровкова,
санкцію у вигляді трьох (!) років
і восьми місяців позбавлення волі.
ЗАРАЗ ЗА ВБИВСТВО СОБАКИ
ЧИ КОТА ДАЮТЬ БІЛЬШЕ!!!
(До восьми років позбавлення волі
можна отримати за жорстоке поводження з тваринами, стаття 299
Кримінального кодексу України)
Чомусь «правоохоронці» не
враховували те, що:
– це особливо небезпечний
рецидив, оскільки обвинувачений
за 26 років свого життя вже шість
(!) разів притягувався до кримінальної відповідальності;
– це відверте плюндрування законів суспільства, оскільки
вбивство відбувалося вдень, в обідню пору, на прохожій частині
центральної вулиці Житомира –
Київської;
– побиття було скоєно в особливо жорстокій та цинічній
формі, вбивці (їх було двоє – група осіб!) просто ЗАБИЛИ Олега
Ровкова на смерть!
Злі язики стверджують, що обвинувачений продав своє житло,
щоб розрахуватися із «правоохоронцями», зараз перевіряємо

цей факт. Саме тому слідчий не
може знайти іншого співучасника
вбивства. Хоча прокурор неодноразово направляв матеріали до
Житомирського міського відділу поліції з орієнтуваннями і не
отримував результату.
Окремо хочу додати, що обвинуваченого у вбивстві під час
судового слідства захищала дуже
дорогий адвокат. Звідки гроші
у безробітного? До нас періодично
доходить інформація, що підсудний якимось чином причетний
і до торгівлі наркотиками, хоча
чітких доказів цього у нас ще немає. На мою думку, цією публікацією повинні зацікавитися СБУ
та Служби внутрішньої безпеки,
Генеральної прокуратури та Міністерства внутрішніх справ.
Батьки Олега Ровкова неодноразово зверталися до різних
інстанцій за допомогою у своїй
боротьбі за справедливість. Були
візити до різних керівників поліції
та прокуратури. Писалися листи
на ім’я президента України, голови
Верховної Ради України, прем’єрміністра України, генерального
прокурора України, міністра
внутрішніх справ. Але постійно
отримували відписки, в яких сухою канцелярською мовою було
зазначено, що справа перебуває на
розгляді в суді, таким чином перекидаючи свою відповідальність по
цій справі на суддю. А обвинувачений спокійно гуляв по вулицях,
відвідував ігрові автомати, бари,

 Місце вбивства Олега Ровкова
у громадських місцях, не соромлячись оточуючих, курив цигарки та
пив пиво й спиртні напої…
Але завдяки суспільному резонансу, що виник завдяки неодноразовим публікаціям у ЗМІ, зокрема і в газеті «20 хвилин», ситуація
із ходом судового розгляду справи
по вбивству Олега Ровкова почала
змінюватися. Спочатку прокурор
змінив обвинувальну статтю на
більш тяжку, частина 2 статті 121
Кримінального кодексу України
(умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть
потерпілого), і почав вимагати для
підсудного позбавлення волі на
строк дев’ять років. Більше того,
на обвинуваченого в залі суду
одягли кайданки та відправили
на тримання під вартою, оскільки
до цього був інший запобіжний
захід для підсудного під час судового слідства – домашній арешт
у нічний час, з 22.00 до 6.00, який
неодноразово порушувався.

30 липня було оголошено
вирок убивці – дев’ять років позбавлення волі, це наслідок важкої боротьби за справедливість
рідних Олега Ровкова. За цим вироком суду ховаються безнадія та
відчай родини Ровкових, десятки
звернень у різні інстанції, походи
на прийом до ряду керівників правоохоронних органів міста та області, з десяток публікацій у ЗМІ.
А скільки зусиль довелося докласти, щоб переламати несправедливість та добитися адекватного
покарання для вбивці?
Саме завд яки пі дтримці
громади Житомирщини, публікаціям газет, високому градусу
суспільного невдоволення став
можливим цей результат. Ця історія нас вчить тому, що потрібно
боротися до кінця, об’єднувати
свої зусилля для досягнення результату і ніколи не здаватися.
Але рідним Олега Ровкова його
вже ніхто не поверне…
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Кримінал

Чи всі ті активісти,
хто кричить голосніше?
Руслан Мороз
На Житомирщині правоохоронці викрили у вимаганні хабара
керівника громадської організації,
який був головою ініціативної групи по створенню громадської ради
при Житомирської ОДА.
Ми повідомляли про скандал,
який виник після рейтингового
голосування за кандидатів у громадську раду при голові Житомирської обласної державної
адміністрації. За дивним збігом
обставин, одразу після призначення нового очільника Житомирської ОДА був затриманий
на хабарі саме голова ініціативної
групи по створенню громадської
ради при Житомирській ОДА,
громадський діяч Олександр Громов. Для декого це стало шоком,
а для декого –цілком очікуваним.
Пресслужби УСБУ та ГУ Національної поліції в Житомирській області повідомляють про
те, що 13 серпня слідчі Слідчого
управління ГУНП спільно із
співробітниками УСБУ регіону
та за процесуального керівництва
прокуратури області затримали
очільника однієї з громадських
організацій. Чоловік вимагав
30 тисяч доларів США за неперешкодження у роботі підприємства
шляхом створення довкола нього
негативного суспільного резонансу.
«Активіст, добре знаний у Житомирі, був затриманий у першій
половині дня 13 серпня в одному з престижних розважальних
комплексів обласного центру після передачі йому 5 тисяч доларів
США. Чоловік, побачивши право-

охоронців, намагався приховати
щойно отримані гроші, проте усі
його дії відповідним чином зафіксовані», – йдеться у повідомленнях.
Куди саме «активіст» намагався
приховати гроші, можна побачити на фото. За думкою багатьох
громадських діячів області, цей
ганебний випадок є дискредитацією всього громадського руху
з боку тих, хто намагається за рахунок становлення громадського
суспільства нажити не тільки іміджевих бонусів, а й покращити
свій матеріальний стан. Багато
хто з активістів зараз перебуває
в шоці, але всі згодні, що це призведе до погіршення ставлення
до активістів з боку громади та
великому занепаду взагалі громадського руху на Житомирщині.
Також пресслужба ГУ Національної поліції в Житомирській
області повідомляє, що у ході
досудового розслідування, розпочатого за ч. 4 ст. 189 (вимагання)
ККУ, встановлено, що керівник
громадської організації неодноразово звертався особисто та надсилав смс-повідомлення очільнику
підприємства з вимогами сплати
коштів (одноразово – 30 тисяч доларів США та щомісячно – по
5 тисяч доларів США) за неперешкоджання у його діяльності.
У разі незгоди активіст обіцяв використати наявні ресурси громадськості для створення керівникові
негативного іміджу та звільнення
його у зв’язку з цим з посади.
Нині слідчо-розшукові заходи
тривають, та вирішується питання
про затримання чоловіка у порядку
ст. 208 (затримання уповноваженою
службовою особою) Кримінального
процесуального кодексу України.

За подібні дії йому може загрожувати покарання у вигляді
позбавлення волі на строк від 7
до 12 років з конфіскацією майна.
Пр ес г ру па УС Б Ук ра ї н и
в Житомирській області додає,
що співробітники СБ України задокументували, як зловмисник
вимагав тридцять тисяч американських доларів від директора
одного із районних держлісгоспів.
У випадку несплати грошей «громадський активіст» погрожував
оприлюднити в Інтернеті та у соцмережах нібито компрометуючу
директора інформацію напередодні
візиту керівництва
країни до Олевського
району області.
Представники
громадськості також
пов'язують затримання Олександра
Громова саме з візитом президента
України Володимира Зеленського у понеділок до Олевська
та проведення там
нара д и з питань
боротьби з незаконним видобутком
бурштину.
P. S. Коли матеріал вже був підготовлений до друку,
надійшла додаткова
інформація від працівників слідчого
управління ГУНП
у Житомирській області, що «матеріали досудового розслідування
за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України внесені

до Єдиного реєстру досудових
розслідувань. Встановлено, що на
початку липня 2019 року керівник
громадської організації «Захист та
справедливість» висловив жителю

обласного центру протиправну
вимогу про передачу чужого
майна, а саме грошових коштів
у розмірі 30 000 доларів США, при
цьому погрожуючи останньому
заподіянням шкоди. Окрім того,
останнім неодноразово наголошувалось на тому, що, використовуючи можливості підпорядкованої йому громадської організації,
останній здатен створювати штучні перешкоди, що в подальшому
призведуть до фактичного блокування та нестабільної діяльності
підпорядкованого заявнику лісового господарства та подальшого
звільнення з посади. Попередня
кваліфікація дій вище вказаних
осіб за ч. 4 ст. 189 КК України здійснюється з урахуванням кваліфікуючої ознаки – вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо
великих розмірах».

Сімейна трагедія у Коростені:
чоловік вбив дружину і застрелився
Резонансне вбивство сколихнуло
Житомирщину: у благополучній молодій
родині сталося найстрашніше: чоловік
вбив дружину, матір
двох своїх синів, і зрозумівши, що понесе
відповідальність,
вкоротив собі віку…

8 серпня увечері до Коростенського відділу надійшло повідомлення про самогубство 32-річного чоловіка. Згодом у будинку
за місцем його проживання поліцейські знайшли тіло дружини із ознаками насильницької
смерті. Розпочато кримінальне
провадження.
Як повідомив відділ комунікації поліції Житомирської області, тіло чоловіка на березі річки
знайшов батько. Під час огляду
поліцейські зафіксували у нього
вогнепальне поранення голови,

що і стало, ймовірно, причиною
смерті. Остаточну відповідь на це
питання дасть призначена судовомедична експертиза. Зброю, з якої
було вчинено фатальний постріл,
знайдено поряд та вилучено. Це
мисливська рушниця, зареєстрована на загиблого.
Під час подальших слідчорозшукових заходів працівники
слідчо-оперативних груп Коростенського відділу та Головного
управління Нацполіції в області
встановили місце проживання
чоловіка та разом з експертами

Житомирського науково-дослідного експертно-криміналістичного
центру МВС провели огляд будинку. У ході цього було виявлено тіло
дружини загиблого. Попередньо
смерть 28-річної жінки настала
у результаті отриманих травм. Також на місці події вилучено низку
речових доказів вбивства.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження
за ознаками правопорушення,
передбаченого ст. 115 (умисне
вбивство) Кримінального кодексу
України. Одна з версій розвитку

подій, яка нині перевіряється: між
подружжям уночі з 7 на 8 серпня
виникла суперечка, у ході якої чоловік наніс дружині тяжкі тілесні
ушкодження, що призвели до її
смерті. Згодом він намагався приховати скоєне, а коли зрозумів,
що це неможливо, учинив самогубство. Подружжя виховувало
двох синів, нині діти перебувають
під опікою рідних. Триває встановлення усіх обставин. За зібраними наразі відомостями родина
не була кризовою і мала середній
достаток.
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Як Оліївська сільська рада
втерла носа Житомиру
Руслан Мороз

Нещодавно суд відмовив Житомирській
міській раді у посяганні на земельну
ділянку в Оліївці.
А перед цим мер
Житомира Сухомлин
з упевненістю розповідав про те, що понад
півсотні гектарів на
землі оліївчан уже
їхні.
На сайті Оліївської громади
цими днями з’явилося дуже цікаве
повідомлення про те, що 29 липня 2019 року Північно-західний
апеляційний господарський суд
задовольнив апеляційну скаргу
Оліївської сільської ради.
Це дуже болюче питання для
Житомирської міської ради та особисто Житомирського міського голови Сергія Сухомлина, однак далі
ми пропонуємо нашим читачам
майже без купюр ознайомитися

з інформацією з сайту Оліївської
громади.
Ця історія почалося відтоді,
коли постановою Верховної Ради
України тоді ще державній комунальній фірмі «Житомирбудзамовник» було передано земельну
ділянку в межах села Оліївка площею понад півсотні гектарів для
будівництва Північного житлового
району міста Житомира. Проте
це будівництво так і не було розпочато, і «Житомирбудзамовник»
звернувся до Оліївської сільської
ради з проханням забрати землю
назад. Тому, на підставі добровіль-

ної відмови фірми «Житомирбудзамовник», пунктом 5 рішення
виконкому від 17 вересня 1998 року
за номером 50 зазначена земельна
ділянка була переведена до земель
запасу Оліївської сільської ради.
Рішення виконавчого комітету сільради з даного питання
в установлений законодавством
термін оскаржено не було. Проте
у липні 2018 року Житомирська
міськрада та КП «Житомирбудзамовник» звернулися до господарського суду Житомирської області
зі спільною позовною заявою від
13.07.2018 № 21/6011/3, в якій проси-

ли скасувати пункт 5 рішення виконкому Оліївської сільської ради
1998 року. Господарським судом
рішення було прийнято на користь
зазначених позивачів, з чим Оліївська сільська рада не погодилася
і у березні 2019 року звернулася до
Північно-західного апеляційного
господарського суду з відповідною
апеляційною скаргою.
Суд взяв апеляційну скаргу до
провадження, слухали її з квітня.
І ось постановою від 29 липня Північно-західний апеляційний господарський суд апеляційну скаргу
Оліївської сільської ради задовольнив у повному обсязі. Зокрема,
було прийнято рішення скасувати
повністю рішення Господарського суду Житомирської області від
14.03.2019 у справі № 906/837/18,
та прийнято нове рішення, яким
відмовлено Житомирській міській
раді та комунальному підприємству «Житомирбудзамовник» Житомирської міської ради у задоволенні позовної заяви від 13.07.2018
№ 21/6011/3.
Крім того, із зазначених позивачів судом стягнуто судовий збір,
який було сплачено Оліївською
сільською радою за подання апеляційної скарги.

КОЛОНКА
Нова назва вулиці:
чи обов’язково вносити
зміни до паспорта?
До Пулинського бюро правової допомоги звернулася Маргарита Шпак (ім’я та прізвище
змінені з етичних міркувань –
прим. автора). Жінку цікавило,
чи обов’язково вносити зміни до
паспорта, якщо змінилась назва
вулиці, де вона зареєстрована
та постійно проживає. Консультацію, в межах проекту «Я маю
право», надали фахівці Пулинського бюро правової допомоги.
Обов’язку особи звертатися до
органів реєстрації для внесення
таких відомостей до документів
законодавством не передбачено.
Відповідно до положень статті
6 Закону «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» визначено,
що у разі прийняття рішення про
зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків,
кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої на
підставі відповідних актів вносяться зміни до реєстру територіальної громади, із збереженням
попередніх даних, із подальшим
внесенням цієї інформації до
Єдиного державного демографічного реєстру в установленому Кабінетом Міністрів України
порядку. Зазначені відомості за
бажанням особи вносяться до
документів, до яких вносяться
відомості про місце проживання/
перебування.
Для того щоб внести зміни до
паспорта, якщо особа вирішила
це зробити, необхідно звернутися до відповідного органу
реєстрації, які наділені повноваженнями у сфері реєстрації
місця проживання/перебування
та зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб.
Якщо паспорт громадянина
України виготовлено у формі
ID-картки, то територіальні підрозділи ДМС з використанням
засобів відомчої інформаційної
системи ДМС здійснюють внесення інформації про реєстрацію
місця проживання або місця перебування особи до безконтактного електронного носія, який
імплантовано у паспорт.
Також законодавством передбачена видача особі за її вимогою довідки про реєстрацію місця
проживання або місця перебування органами реєстрації, які
наділені повноваженнями у сфері
реєстрації місця проживання/перебування та зняття з реєстрації
місця проживання фізичних осіб.
Більше інформації про проект «Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті
pravo.minjust.gov.ua та за номером 0 800 213103 (єдиний
контакт-центр надання безоплатної правової допомоги).
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Культура

Ярмарок меду на Михайлівській –
цікаво й весело, до того ж корисно!
виробництва, вели розрахунки,
в яких обсягах могла б Житомирська область поставити такий незвичайний для них мед.
Мед – найуніверсальніший
лікарський засіб, який широко
застосовується у народній медицині. У ньому міститься близько
60 корисних для організму мікро-

Руслан Мороз

У Житомирі на
вулиці Михайлівській
відбувся обласний
ярмарок меду.
Цьогоріч обласний ярмарок
меду проходив у Житомирі на
вулиці Михайлівській.
Як повідомляє пресслужба
Житомирської обласної державної адміністрації, саме тут можна було скуштувати та придбати
різноманітні сорти меду з різних
куточків Житомирщини, продукцію бджільництва.
Для усіх відвідувачів свята
виступали творчі колективи Житомирщини, проходили розіграші призів. Гості свята змогли
продегустувати різні сорти меду,
спробувати питний мед, придбати мед, прополіс, квітковий пилок,
забрус, віск, маточне молочко, косметичні товари тощо.
Організувала справжнє свято
меду напередодні Дня пасічника

обласна влада за сприяння громадської організації «Бджологради Житомирщини».
Житомирщина є лідером
серед інших областей України
з виробництва меду та продукції
бджільництва. Кожна восьма тонна українського меду збирається
саме на пасіках Житомирської
області.

Головна
відмінність
бджільництва
нашого
краю – лісовий мед.
Ним уже зацікавилися у Німеччині, і навіть приїжджали фахівці ознайомитися з умовами його

елементів і головним чином – до 90
відсотків сахарози і фруктози. Хімічний та біологічний склад меду

робить його не лише відмінним
живильним, але й важливим фармакологічним об'єктом, що має
імунобіологічні і протимікробні
властивості.
Раніше ми пові домляли,
що саме у Житомирі 22 червня
2019 року вчені Житомирського агроуніверситету і кафедри
ботаніки ЖДУ ім. Івана Франка
на агробіологічній станції ЖДУ
провели другу всеукраїнську науково-практичну конференцію на
тему: «Європейські вимоги щодо
практики бджільництва та отримання продукції».
Тод і було зазначено, що
особливо си льне занепоко єнн я вик ликає те, що у Ко ростишівському районі через
безконтрольне застосування
гербіцидів сталася масова загибель бджіл. Бджолярі зазнали
колосальних збитків і морально
пригнічені таким становищем
справи. Також повідомлялося,
що в Україні різко впали посіви
гречки, одного з найголовнішого медоносів у країні, тому
і впали обсяги виробництва
гречаного меду.

Знову нейметься: депутатка облради
пропонує перейменувати музей задля піару
Руслан Мороз
Депутат Житомирської ОДА
«свободівець» Сидір Кизін та
також колишня «свободівка» та
«регіоналка», а зараз депутатка
від «Самопомочі» Олена Галагуза
вважають, що назва Кмитівського
музею радянського мистецтва порушує закон про декомунізацію.
Нагадаємо, що Кмитівський
музей спеціалізується винятково
на мистецтві радянського періоду
й має в колекції твори переважно
1950–80-х років. Сама будівля є
яскравим зразком радянської музейної архітектури. Будівля музею
споруджена у 1974 році. Слово
«радянський» прибрали з назви
у 1991 році, й наразі він офіційно
називається «Кмитівський музей
образотворчого мистецтва імені
Йосипа Дмитровича Буханчука».
Водночас музейники нарікають,
що за відсутності в назві слова
«радянське» музей втратив означеність, яка вказувала на профіль
наукової інституції та предмет роботи. Тож у соціальних мережах
послуговуються оригінальною
назвою – «Кмитівський музей

радянського мистецтва».
У Житомирських ЗМІ та соціальній мережі Фейсбук поширено
повідомлення мистецтвознавиці
Євгенії Моляр, яка на волонтерських засадах співпрацює з музеєм. Вона поскаржилася, що Олена
Галагуза телефонувала їй та на
підвищених тонах погрожувала
«закрити лавочку».
«Житомирська обласна рада
роками ігнорувала те, що в музеї
протікає дах, потрібна термінова
реставрація 19 живописних творів,
а у наукових співробітниць один
ноутбук на відділ із трьох осіб.
Саме обласна рада має це забезпечувати, згідно з законодавством,
а втручатися у музейну роботу –
не може. Але втручається!» – пише
Моляр.
В офіційній заяві Кмитівський
музей нагадує, що декомунізаційні закони не поширюються на діяльність музеїв. Повідомляється,
що у серпні у Кмитівському музеї
відбулося відкриття виставки «Читаючи уламки» у новоствореному відділі сучасного мистецтва.
Виставку курує художник Нікіта
Кадан. На ній презентовано твори
Євгенії Білорусець, Володимира

Воротньова, Ксенії Гнилицької,
Андрія Сагайдаковського та інших
відомих сучасних художників. Деякі кияни повідомляють у соцмережах, що їдуть на виставку, щоб
підтримати Кмитівський музей та
що до Кмитова можна дістатися
маршруткою Київ-Житомир, що
відправляються від метро «Житомирська».
У соціальній мережі Фейсбук
повідомлення про намір деяких

депутатів пропіаритися на «патріотичній» темі за рахунок здорового глузду призвело до справжнього протестного руху. Наводимо
окремі коментарі:
«Простіше нищити, ніж створювати. Знищили заводи, а тепер
черга доходить і до музеїв. Мистецтво – в усі часи мистецтво. Люди
жили, працювали, творили. Це
сторінка нашої історії. У радянський період скільки було зни-

щено українських художників і їх
творінь. То хіба можна використовувати такі ж методи? Знищити,
сплюндрувати, спалити? Ми хочемо побудувати красиву країну,
щасливу і вільну від нищівників».
«А хто у нас «моральні авторитети» і які духовні та культурні
цінності вони можуть прищепити нам? Нинішніх це поки що не
стосується – вони ще не встигли
проявити себе. Хто в нас депутати,
починаючи від місцевих до Верховної Ради?»
«Ідіоти! Історія – це не пропаганда комунізму».
«Шкода, коли політика нищить прекрасне! Європа зберігає середньовічні пам'ятки, а ми
зачисткою якоюсь займаємося,
а коли схаменемося, не буде
нічого».
«Прекрасні картини – і нема
різниці, в яку епоху їх створили
митці. Кожна грамотна людина
знає і скаже, що мистецтво – поза
часом. То з білими вапняними
«гольфиками» дерев навесні боролися (основна політична проблема
сьогодні…), бо вважають їх пережитком СРСР, а це вже до музеїв
«доросли»? Справді, соромно».
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Культура

Житомирська музика для Софії Ротару
інших популярних виконавців.
Багато років Андрій Остапенко
був музикантом і аранжувальником Ротару. До роботи з нею
Андрій працював з Василем Зінкевичем у легендарному «Світязі».
Василь Іванович особисто благословив Остапенка на роботу з народною артисткою трьох країн,
коли нашого земляка запросили
в її акомпануючу групу.
У повісті йдеться про те, що
Ротару припинила працювати
з ансамблем «Червона рута», і на
це місце прийшов інший колектив – «Черемош». У складі ансамблю тоді вже був і житомирянин
Олександр Кальчук на прізвисько
Шарапов. На превеликий жаль,
Олександра ми втратили в серпні

Цікавим є й той факт, що
двох Володимирів – Шинкарука
та барабанщика, який працює
з Ротару, нашого земляка Володимира Лозницю (творче прізвисько – Воца), крім творчості,
пов’язує легендарне селище
Червоне Андрушівського району.
У знаменитому Червоненському

під час запису пісні я пропоную,
щоб вона відпочила, – ні, співатиме, поки не заспіває!» – розповідає Олег Макаревич.
У повісті «Яка вона, Софія
Ротару?» Андрій розповідає, що
Шарапов подзвонив йому до
Луцька й сказав, що у них проблеми з клавішником. Потрібна
була заміна. Андрієві дали один
день на роздуми.
Чоловік давно
мріяв про роботу з Ротару, але
мав порадитися
із Зінкевичем,
що був для нього наче батько.
Василь Іванович
 Софія Ротару на ювілейному шоу Руслана Квінти
обняв його й побажав удачі. Через день Андрій
Андрій Козаченко
уже їхав до Ялти.
Прийняли його
На початку серпня легенда
в «Черемоші»
вітчизняної сцени Софія Ротару
добре. Нового
відзначила день народження. З научасника колекшим містом улюбленицю мільтиву підвів до
йонів пов’язує творча співпраця.
Ротару художній
У культовому житомирському
керівник «Чережурналі «Авжеж!» за 1993 рік вимоша» Серг ій
йшла повість-інтерв'ю «Яка вона,
Хлябич і сказав:
Софія Ротару?». Це початок роз«Це наш новий
повіді про відому співачку, яку
оркестрант Анв її групі називали «Мама». Читач
дрій Остапен Ексклюзив! Фото зроблене у 70-х
стає свідком сенсаційно відверко!». Вона поу смт Озерному під Житомиром. Автор –
тої розмови між письменником
дала йому руку
 Ротару і Олег Макаревич на «Пісні року»
Тетяна Хохлова. Публікується вперше!
Володимиром Шинкаруком та
і просто сказала:
його другом Андрієм. Прототип
«Соня»…
героя – музикант і аранжувальник
ти свою музику. Свою! Обридли
Софія Ротару стала щасливим
Софії Ротару Андрій Остапенко.
треті ролі», – важко промовив
квитком для ще одного нашого
У колективі Ротару грали та нині
Андрій.
земляка. Нині його хіти є в реграють й інші знані житомирські
Звісно, літературний твір – це
пертуарі близько сотні відомих
музиканти. А через багато років
творчо трансформована реальартистів – Ірини Білик, Наталі Моу команді «зіркової хуторянки»
ність. У прозі певні події більш
гилевської, Тіни Кароль і багатьох
з’явився ще один представник
драматизовані, ніж в реалі.
інших зірок естради. Але найголоЖитомирщини. Композитор РусСьогодні авторські пісні Андрія
внішою своєю Музою, «жінкою
лан Квінта з Коростеня створив
Остапенка – серед золотого фонду
№ 1» композитор Руслан Квінта
для Софії Михайлівни її знамеукраїнської естради. «Листопад»
вважає Софію Ротару. Адже саме
ниті хіти «Одна калина», «Чекай»,
виконує Оксана Білозір і виконувона розгледіла у скромному
«Небо – это я».
вав Михайло Хома до того, як став
хлопцеві потенційного творця
Герой повісті Андрій сам піДзідзьо. Також Оксана Білозір
хітів. І не помилилася: з популяршов від Ротару. Зазвичай від неї
співає Андрієву «Благословенна
ної пісні «Одна калина» почався
за власним бажанням не йдуть.
будь», а Надія Шестак – «Ностальновий етап творчості співачки.
А він пішов. «Мене вабить писагію». Є його пісні й у репертуарі
Для Ротару він створив близько
30 пісень.
Народився композитор, співак
і продюсер Руслан Квінта у Ко «Белый танец» з Олександром Кальчуком
Автор пісні «Небо – это я» точно знав,
ростені. Композитор розповідає,
про що пише, адже на честь музичного
що спочатку Ротару взяла його
фестивалю Софії Ротару у 2012 році
минулого року. Життя улюбленця
парку, певно, й сьогодні шукають
пісню «Забыть», затим – «Чекай».
публіки обірвалось раптово… Почервону руту…
Потім сказала: «Мені потрібна
Руслан Квінта зробив тисячний стрибок
відомляючи сумну звістку в своДо речі, автор популярної
така пісня, як «Червона рута».
з парашутом, тримаючи в руках прапор
єму Instagram-акаунті, Софія
«Боже, думаю, про що ви говопісні «Белый танец» та інших
шлягерів Ротару – також житомирите?! Це ж неможливо! – згадує
Михайлівна написала: «Саша,
з логотипом фесту. Також він створив
я зробила все, що змогла. Спорянин, знаменитий український
Квінта. – Я розумів, що до мене
власну групу «INDI» й став першою
чивай з миром». Житомирянина
хітмейкер Олег Макаревич.
прийшла легенда, яка співає
у світі людиною, що використовує у попОлександра Кальчука глядачі мо«Приснився мені якось сон,
мегашлягери, і почав буквально
жуть бачити у багатьох відеозащо я в красивому парку познавичавлювати з себе ідеї. Горіла
музиці фагот. Більша частина з 800 написах концертів Ротару, зокрема
йомився з Софією Ротару! Довго
і Софія Михайлівна, і ми, але хіта
писаних Русланом Квінтою пісень стали
він виконував і знамените гітарне
сиділи на лавочці, спілкувалися.
все не було… І тут я зрозумів, чому
соло у пісні «Белый танец». «РідЯ і не міг тоді подумати, що все
мене не пре: у студії було не те
хітами і принесли успіх їх виконавцям.
ний мій! Ми з ним об’їздили
стане реальністю і я буду писати
поле, не та енергетика. І як тільки
Міка Ньютон з його піснею «Angel» предувесь світ…», – згадувала Ротару.
пісні для неї. Вона – нескінченно
переїхав в іншу студію, кімнатку
ставляла Україну на «Євробаченні»,
«Прекрасний гітарист! Про таких
працьовита людина; якщо вона
зеленого кольору, – хіти просто покажуть – «від Бога», – писав про
задумала щось, обов'язково зролізли! Спочатку з'явилася «Небо –
зайнявши четверте місце.
Кальчука Володимир Шинкарук.
бить. Скільки разів у мікрофон
это я», а потім – «Калина».
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Як облаштувати сходи
у приватному будинку

безпека; надійність; комфортність; міцність; довговічність.
Вхідні сходи діляться за матеріалом виготовлення. Основні матеріали, з яких будуються сходи:
• дерево; • бетон; • метал.
Дерев’яні сходи довгий час вважалися
класичними конструкціями. Зараз їх поступово відтісняють інші, більш практичні
матеріали.
Директор компанії з виробництва
дерев’яних сходів «Wood stairs» Сергій
Кондратюк радить: «Сходові конструкції,
виготовлені з масиву дерева, мають багату
текстуру і різноманітний колір, що дозволяє
використовувати цей матеріал для виготовлення сходів будь-якого стилю. Натуральний

Коли ви будете підніматися по бетонних
сходах, вони не скрипітимуть, на відміну від
дерев’яних конструкцій, які з часом схильні
до такої проблеми.
Крім того, на відміну від дерев’яних сходів, за бетонними не потрібно спеціального
догляду – наприклад, щороку просочувати
її розчинами, щоб уникнути нападу шкідників або процесу гниття. Широкі можливості дизайну – ще одна відмітна риса
бетонних сходів.
Також бетонні вироби – найпопулярніший варіант для саморобних парадних
сходів. Якщо ви хочете заощадити бюджет
і впевнені, що зможете самі якісно пройти

всі етапи створення сходів, то бетонна конструкція – це ваш варіант.
Дизайнерами вже помічено, що все більше людей віддає перевагу встановленню
у своєму приватному будинку металевих
сходів. І пов’язано це не тільки з їх практичністю і міцністю, справа ще й у можливостях
дизайну.
Металеві сходи бувають різні: від простих,
зварених між собою арматурних прутів, до
витонченої ковальської роботи.
Якщо ви маєте в своєму розпорядженні
бюджет на роботу коваля, у вас є бажання
розмістити біля свого будинку витончені
металеві сходи, а також готові час від часу
обробляти їх, то цей варіант беззаперечно
для вас.

Внутрішні сходи: найкращі ідеї

При будівництві будинку, який має більш
ніж один поверх, виникає питання, як облаштувати сходи, аби вони були надійними,
естетично привабливими і водночас безпечними для його мешканців. Оскільки сходи
давно перестали виконувати тільки унітарну
функцію, а стали важливими предметами
інтер’єру, то їх різноманітність настільки велика, що потрібно поламати голову, перш
ніж вибереш відповідну конструкцію для
свого будинку.
За типом конструкції існують сходи, які

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

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

Магазин

знижки до 30%

Основні вимоги,
які висуваються до сходів:

матеріал є довговічним, екологічно чистим
і піддається реставрації».
Також дерево відкриває можливості декору, недоступні бетону або металу. Наприклад, ви зможете оформити перила під зруб
колоди або сходи під стару деревину.
Якщо ви хочете, щоб сходи прослужили
довше, то можна обробити їх спеціальними
просоченнями для дерева. Після цих процедур дерево буде стійко витримувати і вологість, і різке похолодання, і навали шкідників.
Ще один популярний варіант сходів для
приватних будинків – бетонна конструкція. Особливо користується попитом у власників цегляних і бетонних будинків.

АКЦІЯ

Вхідні сходи в будинок можуть бути
виготовлені з різного матеріалу: металу,
дерева, каменю чи бетону. Сходи – поширений елемент сучасних приватних будинків,
котеджів і дачних ділянок. На вхідні сходи
гості звертають увагу в першу чергу, відзначаючи витонченість перил, обробку сходів,
поєднання з фасадом будинку та інше, на
основі чого роблять висновки про смак і доходи господаря.
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мають 1 марш, складаються з 2 маршів і багатомаршеві конструкції.
Маршами у сходах називають прольоти. Сходи на другий поверх у приватному
будинку за своєю формою можуть бути:
просто прямими, схожими на гвинт, з прямими кутами, поворотні сходи, а також ті, які
складаються. Величезну практичну і декоративну функцію несе і матеріал, який пішов на
виробництво сходів. Це може бути бетонна
конструкція, дерев’яні або металеві деталі,
пластик і навіть ударостійке скло.
Якщо ви хочете, щоб сходи у вашій домівці привертали увагу своєю унікальністю,
зверніть увагу на такі варіанти.

дорогою. Скляні сходи захоплюючі і ефективні, оскільки вони дають більше доступу
природнього світла, і ваша кухня, вітальня
чи коридор стає більш веселою.

міну старих сходів сучасними футуристичними. Вони можуть здаватися досить
громіздкими, але все ж вони дуже мінімалістичні і сучасні.

Торнадо

Гвинтові сходи

Скляні сходи

Футуристичний мінімалізм

Мінімалізм скрізь. Тепер дизайн інтер`єру
сходів на другий поверх також пішов цією

Ефект торнадо досягається спеціальним
фінішним бетоном, бронзою або сріблом. Ви
можете побачити цей ефект всередині сходів.

Стрічкові сходи

Ці конструкції мають особливу геометричну форму, що виражає мінімалізм
і функціональність. Їх поверхня стрічкоподібна і не має гладкості, трохи жорстка.
Якщо економія простору – це не перша
прерогатива, ви можете подумати про за-

Гвинтові сходи завжди модні. Вони можуть доповнити будь-який інтер’єр чимось
видатним, одночасно зберігаючи багато місця
через форми.

Сходи, вмонтовані в стіни

Якщо ви хочете домогтися дійсно
мінімалістичного ефекту, одна з ідей
дизайну сходів на другий поверх, які
можуть привернути вашу увагу, – це
вбудовані в стіну сходи. Коли ви дивитеся на них, здається, вони майже розчиняються в стіні і висять у повітрі, не
кажучи вже про відсутність додаткових
конструкцій.
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Здоров'я

Понад 50 тисяч українців
щороку страждають
від гострих кишкових інфекцій
У поточному
2019 році в Україні
спостерігається ріст
захворюваності гострими кишковими
інфекціями, для
яких характерний
сезонний підйом. На
початок серпня зареєстровано 102 спалахи
гострих кишкових
інфекцій.
Гострі кишкові інфекції – це
група захворювань, причиною
яких є потрапляння в організм
людини збудників (вірусів, бактерій, паразитів), що викликають
ураження шлунково-кишкового
тракту. Захворювання протікають
з ознаками інтоксикації. До цієї
групи належать і харчові отруєння.
Нагадаємо, що в Україні щороку реєструється 50–60 тис.
захворювань, пов’язаних з гострими кишковими інфекціями,
а у світі кожен рік реєструється
150–200 млн захворювань згідно
з даними ВООЗ.
Також, за даними ВООЗ, гострі

кишкові інфекції займають другу
позицію у структурі інфекційних
захворювань серед дітей і третю
серед дорослих і посідають верхні
позиції у структурі смертності від
інфекційних хвороб.
Пік захворюваності реєструється влітку, в зв’язку з активізацією шляхів і факторів передачі
інфекції.
На початок серпн я 2019,
згідно з даними Центру громадського здоров’я МОЗ України,
всього в Україні зареєстровано
102 спалахи гострої кишкової
інфекції. В тому числі зареєстровано 10 спалахів вірусного
гепатиту А, 31 спалах сальмонельозу, 24 спалахи ротавірусного
ентериту тощо.
Аналіз ситуації по Україні
в минулі роки показує, що близько

58% спалахів пов’язані з організованими дитячими колективами,
28% – з об’єктами ресторанного
господарства та торгівлі, 14% – зареєстровано в побуті.
За причиною захворювань
перше місце займають вірусні
кишкові інфекції – близько 40%
(рота-, норавіруси), на другому місці сальмонельоз – близько 20%. За
ними крокують вірусний гепатит
та інші кишкові інфекції.
Причинами захворювання
найчастіше стають порушення правил особистої гігієни та
вживання уражених продуктів
харчування і забрудненої води.
Джерелом інфекції є хвора людина або носій, який виділяє
збудників у навколишнє середовище з випорожненнями і/або
блювотними масами.

Найчастіше факторами передачі кишкової інфекції стають
готові страви, молоко і молочні
продукти, кондитерські вироби.
Гострі кишкові інфекції можуть призвести до летального
результату, тому не ігноруйте
симптоми захворювання, а у разі
необхідності – негайно звертайтесь
за медичною допомогою.
Симптоми, при яких потрібно негайно звернутися за
медичною допомогою:
• ранній і дошкільний вік
дитини (у дітей швидко розвивається дегідратація, потрібна
допомога лікаря);
• особи похилого віку (старше
65 років);
• часті водянисті випорожнення більше 5 раз на добу у дорослого;
• багаторазова блювота;
• висока температура з діареєю і блювотою;
• кров у випорожненнях;
• переймоподібні болі в животі будь-якої локалізації.
Щоб захистити себе та своїх
дітей від гострих кишкових інфекцій, достатньо виконувати прості
профілактичні дії: дотримуватись
правил особистої гігієни, не споживати продукти, що зберігались
з порушенням вимог щодо термінів та умов зберігання, мити

фрукти та овочі проточною водою,
під час приготування їжі не нехтувати часом термічної обробки
продуктів з м’яса та риби тощо.
Звертаємо вашу увагу на те,
що незважаючи на високу небезпеку, на інфекційні хвороби приходиться лише 26% у загальній
структурі смертності. Сучасні
методи лікування дозволяють
успішно боротись з більшістю
інфекцій, а справжню загрозу для
людства на сьогодні складають
неінфекційні хвороби (НІЗ).
Нагадаємо, що Україна все ще
не має загальнонаціональних репрезентативних даних про основні
фактори ризику неінфекційних захворювань, що є перешкодою для
прийняття науково обґрунтованих
рішень для покращення ситуації.
Для отримання об’єктивної інформації про поширення факторів
ризику НІЗ та подальшого вироблення підходів до профілактики
і боротьби з НІЗ в Україні вперше
проводиться національне репрезентативне дослідження STEPS.
STEPS – це підхід, рекомендований ВООЗ для епіднагліду
за факторами ризику НІЗ. Дослідження STEPS вивчає поширеність НІЗ та їх факторів ризику,
використовуючи стандартизоване
анкетування, проведення фізичних та біохімічних вимірювань.

Кір не відступає: зробіть щеплення
дитині до початку навчального року
За оперативними
даними Центру громадського здоров’я
МОЗ України, протягом 32-го тижня 2019
року на кір захворіла
261 людина – 168 дорослих і 93 дитини.
Щеплення – єдиний надійний
захист від кору, особливо якщо
у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності.
Тимчасове спадання захворювання на кір влітку відбувається
завжди у зв’язку зі зменшенням
часу перебування людей у великих колективах. З початком

навчального року захворювання
знову зростає, особливо серед
дітей, тому важливо захистити
себе і зробити щеплення дитині
до початку навчання.
Із 28 липня до 9 серпня найбільше нових випадків кору зареєстровано у Києві (41 хворий:
34 дорослих і 7 дітей), Київській
(20: 17 дорослих і 3 дітей), Херсонська (18: 14 дорослих і 4 дитини),
Хмельницькій (17: 9 дорослих і 8
дітей) та Волинській (15: 7 дорослих і 8 дітей) областях.
З початку року (з 28 грудня
2018 р. до 9 серпня 2019 р.) на кір
захворіли 57 107 людей – 26 910 дорослих і 30 197 дітей, від ускладнень кору померли 18 людей. Протягом спалаху, з літа 2017 року, на
кір захворіли 115 тис. людей, 39
з яких померли.

Міністерство охорони здоров'я
України разом з Центром громадського здоров’я закликають
регіони проводити спецоперації
з подолання спалаху кору. Триває
підготовка з координації заходів.
Для надійного захисту від хвороби усі діти мають вчасно отримати як першу, так і другу дозу
вакцини проти кору. Міністерство
охорони здоров’я закликає всіх дотримуватися календаря щеплень
і якомога швидше надолужити
щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію.
Наявність щеплень за календарем – обов’язкова вимога для відвідування дошкільних навчальних
закладів і шкіл. Законність цієї
вимоги підтвердив Верховний Суд
України у постанові.
МОЗ України надає можливість

безоплатно вакцинуватися і дітям,
і дорослим: вікові обмеження на
безоплатну вакцинацію від кору
скасовано. Також можна вакцинувати немовлят віком від 6 місяців,
для яких кір особливо небезпечний. Крім того, щеплення мають
отримати діти, чиї батьки брали
фальшиву довідку про вакцинацію.
Усі регіони забезпечено вакцинами КПК (проти кору, паротиту
і краснухи) виробництва Бельгії та
США. Якщо у кабінеті щеплень кажуть, що вакцини немає, зверніться до головного лікаря медзакладу
для з’ясування причини. Якщо
головний лікар не може надати
необхідну інформацію, зверніться
у департамент/управління охорони здоров’я у вашій області.
Кір – надзвичайно заразне
інфекційне захворювання, що

передається від хворої людини
до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання,
кашлю або розмови хворого. Вірус
кору може жити у повітрі та на поверхнях до двох годин після того,
як хвора людина залишила приміщення. Дев’ять із десяти невакцинованих людей, що контактують
із хворим, будуть заражені. Захворювання на кір може мати тяжкий
перебіг і призвести до серйозних
ускладнень – пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку (енцефаліту) тощо, а також до інвалідності
та смерті. Специфічного лікування
від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від
кору – вакцинація. Діти й дорослі,
які не отримали профілактичне
щеплення, перебувають у зоні
ризику.
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«На крилах долі»

Інтерв’ю із заслуженими артистами України Валентиною
та Ярославом Теплими (дует «Червоне та Чорне»)
Руслан Мороз
У нашому місті багато творчих
особистостей, які віддано працюють у напрямку розбудови культурного простору нашої держави,
але саме дует «Червоне та Чорне»
вирізняється манерою виконання,
високою професійною майстерністю та багаторічною невтомною
працею на сцені.

Руслан Мороз: Чому
ви вирішили стати артистами та співати? Адже діти
дуже часто мріють про щось
інше – бути космонавтами,
стюардесами.
Ярослав Теплий: Мало хто
з моїх однокласників став космонавтом, стюардесою чи пілотом.
Всі плавно, з дитячого омріяного
оптимізму через міжособистісний
конфліктний юнацький вік перейшли у дорослий песимістичний
приземлений світ. І стали вчителями, бухгалтерами, водіями,
будівельниками, підприємцями,
менеджерами, реалізаторами. І комусь треба було оспівувати їхню
працю, їх трудовий шлях. Ось такий життєвий шанс випав на нашу
долю. Спочатку було Житомирське
культурно-освітнє училище, вже
потім – інститути культури.
Валентина Тепла: Окрім
пісні, наші долі до мого заміжжя
поєднала ще мати Ярослава – Софія Іванівна Тепла. Вона стала
моїм викладачем, вчителем з постановки голосу (вокалу), а також
була керівником знаного в Україні
і за кордоном народного жіночого
вокального ансамблю Житомирського міського Будинку культури, в котрому я мала щастя відшліфовувати та вдосконалювати
свою вокально-хорову та сценічну
майстерність.

Руслан Мороз: Як проходило ваше дитинство? Які
саме моменти запам’яталися
на все життя?
Ярослав Теплий: Я вдячний
своїм дідусю та бабусі за своє щасливе та безпечне дитинство, заповнене великою любов’ю до рідних
традицій, до рідної мови, до рідної
землі. Адже вони були з тих, кого
у 1945 році насильницьки виселили – депортували зі своїх етнічноісторичних земель на території
Польщі, а точніше, з села Босько
Сяноцького повіту Краківського
воєводства. Цю землю називають
Лемківщиною, а тих, хто похо-

дять з неї – лемками-русинами.
Всередині 20-го століття у центрі
Європи було здійснено насильне
виселення населення з південносхідних земель Польщі. Внаслідок
цього міжнародного злочину на
своїх споконвічних землях майже
перестав існувати субетнос, котрий
тепер називають лемки.
У той час, у час мого дитинства,
вони боялися говорити вголос
про події. Але народна творчість,
традиції, звичаї лемківського
народу жили. Я виростав серед
лемківських співанок. Пам’ятаю,
як у дитинстві, навчившись акомпанувати собі на маленькому акордеоні, ходив з друзями колядувати
та щедрувати по селі.
Валентина Тепла: Як полісянка, що виросла на поліському
пісенному фольклорі, можу сказати, що лемківсько-русинські пісні –
це щось більше, аніж прекрасні
мелодії та проникливі слова, це,
кажуть, звуки втраченого раю, тої
землі обітованої, що, на жаль, стала
історією, легендою і мрією… Ці
пісні, ця мова – то духовний грунт,
то та «зіркоподібна планета» величного народу, ступивши на котру, ви
пізнаєте як його, так і себе…

Руслан Мороз: Коли
ви почали співати як дует?
Початок вашого творчого
шляху.
Ярослав Теплий: Вперше вийшли як дует 23 лютого на сцену
Чуднівського районного Будинку

культури, де на той час обоє працювали.
Валентина Тепла: Це було
більше 30 років тому, і це було
початком нашого спільного творчого і родинного шляху, котрий,
дякуючи Богу, продовжується.

Руслан Мороз: Що для
вас творчість? Коли ви відчули, що у вашій душі є потреба співати?
Ярослав Теплий: Можна сперечатися, але творчість є у кожному
з нас, від співака-митця до підприємця-бізнесмена. Творчість допомагає мені впоратись з життєвими
проблемами. Те, що не можеш
довірити нікому, можеш довірити
чистому чи нотному аркушу. Він –
мій єдиний друг, який не зрадить,
який полегшить мої душевні муки
і ніколи не забуде слів чи нот, які на
ньому є… У кожної людської душі:
і в моєї, і у вашої – потреба співати виникає, я думаю, в ті секунди,
коли душу і серце переповнюють
почуття незбагненного і невимовного щастя, радості, любові. І тоді
ми співаємо і в душі і дýші.
Валентина Тепла: Творчість…
Для меня синонімом цього слова є
слова Життя, Повітря, Серце, Душа
і Щастя. Це знеболююче від душевних мук. Творчість – це те, без чого
просто неможливо існувати.

Русла н Мороз: Хто
пише вам пісні?
Ярослав Теплий: До певного

часу я писав пісні для нас сам. Як
музику, так і тексти. До піснетворення також залучав талановитих
авторів поетичних рядків: Галину
Бовкун, Лілію Герасимчук, Анатолія Ядловського, В’ячеслава Семенка, Владу Доманіцьку, Михайла
Жайворона.
Багато часу забирали в мене
запис та розшифровка лемківсько-русинських народних пісень
(на основі експедиційних матеріалів), багато з котрих увійшли
в наші аудіоальбоми.
Колись спробував об’єднати
в одному пісенному альбомі поетів і композиторів Житомира
з ідеєю створити і записати пісні
про місто Житомир. Проект, на
превеликий жаль, не вдався. Замість нього почали виникати пісні
про Житомир як на власні вірші,
так і житомирських поетів. Так
побачив світ наш з Валентиною
аудіоальбом CD «Тобі, Житомире, даруємо пісні» (Zhytomyr, Our
Song Are For You!). Аранжував всі
пісні талановитий музикант-аранжувальник та звукорежисер Віктор
Скворцов. На жаль, аналог такому
альбому, «як мене не лякали», що
буде створений і записаний видатними митцями Житомира, так і не
побачив світ донині. Та й багато
з тих митців вже пішло з життя.
Тодішні чиновники міської ради
так і не дали йому дороги до слухача. Але пісні живуть. Перевидання
і популяризація альбому були б
хорошим зразком для духовнопатріотичного виховання підростаючого покоління.
Ва лентина Теп ла: Зараз
співпрацюємо з талановитою
полтавською композиторкою та
поетесою Валентиною Шевченко.
Дві пісні її авторства прикрасили
наш репертуар. Це «Жінка на чужині» та «Крила долі».

Руслан Мороз: Який віковий ценз вашої аудиторії?
Ярослав Теплий: Ми виконавці,
котрим є що сказати своєму глядачеві, а йому – що почути від нас.
У нас різні є концертні програми.
На різного за смаками та уподобаннями глядача-слухача.
Програма сольного концерту
«На крилах долі» – це пісенна сповідь, розмова з глядачем про життя, про його сенс у всіх проявах.
Інша концертна програма нашого
дуету – це пізнавально-історичний
мистецький проект «Лемківські
рапсоди», присвячений 75-м роковинам від початку депортації лемків, етнічних українців з території
Польщі на Україну. У конферансі
програми використано лемківську

мову і звучать тільки лемківські
народні пісні. Все це розраховано
на думаючого слухача, котрий хоче
знати більше про саму Україну,
про її історію, культуру, про етнографічні групи, що проживають
на території України і за її межами.
Віковий ценз тут не перепона. Ми
часто спостерігаємо сімейні «культпоходи» на наші концерти.

Руслан Мороз: Чи цікаво молоді зараз на ваших
концертах?
Ярослав Теплий: Думаю, що
так. Ми працюємо в стилі, котрий
називають етнофолк кросовер. Цей
стиль – це окреслення напрямку,
що є поєднанням двох або кількох
інших. Ми виконуємо автентичні
народні пісні, аранжовані в різних
стилях музики: джаз, рок, поп,– так
і в оригіналі, як просту сільську
музику, під яку із задоволенням
веселяться люди на різних святкуваннях, особливо весіллях.

Руслан Мороз: На вашу
думку, що повинно стати візитівкою Житомира?
Ярослав Теплий: Житомиру
є чим вразити прискіпливого знавця-любителя різноманітних старожитностей, чи то архітектурних, чи
музейних, чи природно-ландшафтних. Починаючи з неоготичної
водонопірної вежі Енша-Лібровіча
на Пушкінській і закінчуючи унікальною геологічною пам’яткою
природи – химерною скелею Голова Чацького. Магія міста надихає
мене і на творчість, і на його споглядання-любування, навіть без усілякої на те раціональної мотивації.
Валентина Тепла: Житомир
як місто, на нашу думку, може бути
асоційований із особистостями,
які народилися, певний час проживали у Житомирі і відомі всьому
світу. Це Святослав Ріхтер та Сергій
Корольов.

Руслан Мороз: Що б ви
хотіли побажати самі собі
та іншим?
Ярослав Теплий: Окрім загальновідомих «щастя і здоров’я»,
я бажаю іншим людям, а заодно
і собі, – мудрості.
Валентина Тепла: Собі, Ярославу і нашому синові побажала б
моральної, матеріальної стабільності у житті, радості від оточуючого світу і від творчої праці. Хоч
раз побачивши нашу концертну
афішу у своєму місті, бажаю людям прийти на наш концерт і розділити з нами щастя взаємного
співтворення: митець – глядач –
пісня. Щастя, добра і любові вам!
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Актуально

Держпідтримка фермерів
у планах та в реальності
В Україні діє близько 45 тисяч
фермерських господарств, які розводять худобу і птахів, вирощують зерно, овочі, ягоди і фрукти. Більшість
із цих ферм є невеликими, і саме
їхній розвиток є одним із ключових
пріоритетів держави. Цього року
Міністерство аграрної політики та
продовольства збільшило видатки
для малих та середніх фермерів. Чи
отримали селяни обіцяні кошти і як
розподіляється допомога, дізнався
Центр громадського моніторингу
та контролю.

Понад мільярд на розвиток

На підтримку фермерських
господарств у цьогорічному держбюджеті, як і торік, закладено
1 млрд 44,5 млн гривень. З-поміж
цих коштів 244,5 млн грн передбачено на кредитну програму для
фермерів.
Державна допомога включає субсидії, дотації та різного роду грошові
компенсації. Наприклад, фермерам
можуть відшкодувати частину витрат на сільськогосподарську техніку
або ж на дорадчі послуги з агрономії,
ветеринарії, бухгалтерського обліку,
юридичних питань тощо.
Новинкою цього року є те, що
один член господарства може скористатися субсидією 12 тис. грн на

1 га угідь (загалом до 40 тис. грн на
ферму). Якщо власнику ферми до 35
років, підприємству можуть автоматично нарахувати максимальну
субсидію.
Також цього року уряд ухвалив
постанову, за якою члени сімейних
ферм як застраховані особи зможуть
отримати додатковий фінансовий
ресурс. Йдеться про сімейні господарства, які не мають статусу
юридичної особи та належать до
4-ої групи платників податків. Вони
отримуватимуть доплату до єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Крім того, зросла сума компенсації вартості придбаного насіння вітчизняного виробництва. Якщо торік
за цією програмою фермеру могли
максимально повернути 60 тис. грн,
то цьогоріч – уже 80 тисяч.
«Попит на нішеву фермерську продукцію з кожним роком
зростає. Для забезпечення цього
попиту як на внутрішньому, так
і на зовнішньому ринках уряд
продовжує розглядати розвиток
малого та середнього агробізнесу
як один із пріоритетів і надавати
державну підтримку для фермерів
за багатьма напрямами», – наголосив заступник міністра агрополітики Віктор Шеремета.

Перші отримувачі

За даними Мінагрополітики,
за перше півріччя фермерським
господарствам загалом нараховано
81,4 млн грн компенсацій. Із цих
коштів фермери вже отримали
18,6 млн грн. А решта 62,8 млн грн –
підготовлені до виплат.
Зокрема, фермерам нараховано
46,1 млн грн компенсації за придбану агротехніку та обладнання
українського виробництва. У рамках
здешевлення кредитів вже виділено 22,3 млн грн держдопомоги. Ще
46,7 млн грн компенсації нараховано
фермерам за програмою «Надання
кредитів фермерським господарствам» від Укрдержфонду.
Крім того, уряд частково компенсує 16 фермерам витрати на сільськогосподарські дорадчі послуги
(142 тисячі грн). Субсидію на одиницю оброблюваних угідь призначено
386 фермерським господарствам.
Разом їм нараховано 12,8 млн грн,
серед яких 2,3 млн грн отримає 41
новостворена ферма.
Найактивнішими учасниками
програм держпідтримки є виробники
Волинської області: вони подали 250
заявок. Найменше зацікавились державними коштами фермери Дніпропетровщини (4 заявки), Чернігівщини
(5 заявок) та Київщини (12 заявок).

Чому фермери не
поспішають?
Торік лише близько 13% фермерів подали заявки на державну допомогу, цьогоріч ситуація видається
не набагато кращою. У профільному
відомстві таку поведінку аграріїв
пояснюють тим, що чимало господарств працюють у тіні, а держава
надає гроші лише легально зареєстрованим підприємствам.
«Коли ми говоримо про держпідтримку, то право на неї мають
ті підприємства, які працюють абсолютно легально. Фермер повинен
збувати свою продукцію не за готівку. Він повинен декларувати всі свої
доходи і витрати, вести елементарну
бухгалтерію», – пояснив директор
Українського клубу аграрного бізнесу
(УКАБ) Тарас Висоцький.
Низька активність фермерів, на
думку фахівців, викликана також
браком знань про доступні програми компенсацій. Тому цього року
у кожному регіоні Мінагрополітики започаткувало інформаційну
кампанію про підтримку розвитку
фермерства. Місцева влада і фахівці
зустрічались із аграріями та відповідали на питання фермерів.
Водночас самі сільгоспвиробники вважають, що умови

державних програм для них є
заскладними.
«Річ у тому, що для мене видалася доволі складною сама система
отримання допомоги. Є багато умов,
яким новоствореному підприємству
потрібно відповідати. З одного боку,
все логічно і потрібно, аби уникнути
зловживань, з іншого ж – занадто
важко їм відповідати. Не можу сказати, наскільки цей баланс оптимальний»,– розповів фермер із Харківщини Євген Твердохлібов, який торік
подав документи на компенсацію
від держави.
Крім того, за словами аграріїв,
суми компенсацій для фермерівпочатківців є недостатніми. Найсерйознішим викликом для них є
придбання власної сільськогосподарської техніки. Але державної субсидії
вистачає лише на поточні витрати –
купівлю насіння, пального, добрив
тощо. Крім того, кошти від держави
більшість фермерів отримує вже восени, коли основні аграрні роботи,
на які вони потрібні, вже минули.
Втім, попри недосконалість механізму держпідтримки, і фермери,
і урядовці не стримують оптимізму.
Адже детінізація агроринку і розвиток нішового фермерства – справа не
одного року. І початок для неї уже
закладено.

«Розлучення» податкової та митниці.
Чи вдасться подолати корупцію?
В Україні триває реформа митної та податкової служб. У липні
завершились конкурси на посади
керівників цих органів і обрані голови представили свої стратегії
реформування. З чого планують
почати нові очільники та чим
стурбований бізнес у зв’язку із
розділенням служб, дізнавались
експерти Центру громадського
моніторингу і контролю.

Що хвилює бізнес?

У грудні 2018 року Кабінет
Міністрів ухвалив рішення поділити Державну фіскальну
с лужбу (ДФС) на податкову
і митну служби. Офіційна підстава – усунути корупцію, підвищити ефективність і скоротити
кількість перевірок для бізнесу.
Крім цього, процес реорганізації ДФС є вимогою співпраці
України з Міжнародним валютним фондом (МВФ).
«Поділ ДФС на податкову
і митну служби – перший крок
до ві д новлен н я норма льної
роботи української митниці,
ї ї з д ат но с т і кон т р ол юв ат и

товаропотік через кордон, гарантувати безпеку зовнішньої
торгівлі і боротися з контрабандою. Ідеться, зокрема, і про
наркотики, зброю та інші заборонені до ввезення-вивезення
предмети. Бізнесу переважно
усе одно, як ця структура організовує свою роботу. Бізнесу
важливо, щоб митниця працювала швидко, прозоро, зрозуміло і дешево», – впевнений
екс-голова Державної митної
служби Анатолій Макаренко.
У бізнес-середовищі погоджуються, що структурне розділення
митниці і податкової не є головною темою для обговорення, важливіше, як працюватимуть нові
структури.
«Бізнес хвилює, як саме працює інституція. Нам не дуже
важливо, чи будуть податківці
та митники жити під одним
дахом. Головне – щоб не було
проблем з ві дшкоду ван н ям
ПДВ», – підкреслює виконавчий директор Європейської
Бізнес Асоціації (ЄБА) Анна
Дерев'янко.

Менше митників,
більше «цифри»
Головою нової митниці став
екс-заступник міністра економіки та ідеолог системи ProZorro
Максим Нефьодов. На його думку,
головні виклики в його роботі – це
цифровізація процесів на кордоні
та кадрова реформа.
«Ми маємо рухатися шляхом
максимальної автоматизації процесів. З одного боку, це спростить
роботу державних службовців,
а з іншого – зменшить можливості
для ухвалення корупційних рішень. Плюс це спростить торгівлю. Електронізація є потужним
елементом покращення бізнесклімату, – зазначає Нефьодов
в інтерв’ю «Економічній правді».
Йдеться не тільки про сканери
на митниці, а й про автоматичні
ваги, сканування номерів, поворотні камери.
На думку нового очільника,
потрібен свіжий підхід до роботи
митниці. Нефьодов пропонує вивести митників з-під дії закону
«Про державну службу» і перевес-

ти їх на строкові контракти – річні,
трирічні, п'ятирічні.
Крім того, нове керівництво
планує оцінювати роботу митників
за індивідуальними та груповими
показниками ефективності. Також
планують змінювати глав митниць
у найбільш проблемних областях.
Поки новий голова тільки
формує стратегію змін і збирає
команду для реформування. Запрацювати нова митниця має до
кінця вересня.

Податкова міліція окремо

Одним із перших кроків реформування податкової має стати
виведення податкової міліції зі
складу державної служби. Таку
думку висловив її новообраний
керівник Сергій Верланов.
«До законодавчого врегулювання питання податкова міліція залишатиметься у складі податкової
служби. Але у подальшому вона
повинна бути відокремлена від
ДПС, адже податкова служба має
бути спрямована на сервісне обслуговування платників та надання
їм всебічної допомоги у виконанні

зобов’язань зі сплати податків та
зборів», – впевнений Верланов.
Згідно зі стратегією реформування, зміни очікують чинний
електронний кабінет платника.
Українцям обіцяють збільшити
кількість електронних сервісів
для платників податків, а також
модернізувати онлайн-платформу.
«Наша мета – якнайменша кількість контактів між працівниками
Державної податкової служби та
платником податків. В ідеалі все має
відбутися у смартфоні, онлайн», – підкреслює очільник податкової служби.
Запорукою успішної реформи фахівці вважають ефективну
співпрацю нової податкової з Міністерством фінансів, а також обмін досвідом із митною службою.
Експерти зауважують, що
від таких проблемних та роками
пронизаних корупцією органів,
як митниця та податкова, не варто
чекати швидких змін. Водночас
є надія, що нові люди, які вже
мають досвід успішних реформ,
зможуть розпочати якісні зміни.
Центр громадського моніторингу і контролю
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Полк нашого земляка двічі звільняв
Житомир і першим вийшов до Ельби
Андрій Козаченко

Скільки дивовижних історій можна
почути з уст учасників бойових дій! Одна
з таких історій – боротьби і порятунку – історія нашого
земляка Олександа
Зозулі.
Він народився у родині майстра, що підковував коней, і став
заслуженим тренером СРСР
з кінного спорту. Він босоніж
бігав берегами сільської річечки і підкорив Ельбу. Він дивом
врятувався в часи Громадянської
війни і переможно пройшов дорогами Другої світової.
Олександр Львович Зозуля
народився 1908 року у селі Троковичах на Житомирщині. Батько його був ковалем. Влітку 1915
року до села на побивку приїхав
кавалерист з гусарського полку. Зустрівши бравого красеня
у блискучому мундирі посеред
вулиці, шестирічний хлопчик був
вражений на все життя. Мріяв
про кавалерію. Коли Олександру
було 20, він поїхав навчатись до
Ленінградської військової школи.
З того часу і до 1956 року служив
у Радянській армії.
На початку Другої світової
Олександр Зозуля був команди-

ром ескадрону 38-го козацького
полку в Білорусі. Під Харковом
його полк потрапив в оточення,
яке скінчилось полоном. Потяг
помчав полонених до концтабору. Олександрові вдалося втекти
з вагону і після блукань дістатись
до своїх.
«Свої», як завше, розпочали
перевірку втікача. Мат-перемат,
«прєдатєль Родіни» і тому подібне. Олександр Львович, не
вагаючись, врізав «особисту».
Кулак в сина коваля був тяжкий,
і «особист» знепритомнів. А коли
опам’ятався, постановив: «Зозуля
перед Батьківщиною не заплямований і може продовжувати
службу».
Небезпека вдруге обійшла
стороною. У 1938 році Зозуля
перебував на історичній нараді
у Москві, де виступав Сталін.
Поки кавалерист був відсутнім,
«по разнарядкє» заарештували
командира полку, начальника
штабу та полкового лікаря.
У 1941 році Олександр Зозуля закінчив Військову академію
ім. М. В. Фрунзе. Він брав участь
у війні в складі 8-го кавалерійського полку 1-го кавкорпусу 2-ї
кавдивізії. У листопаді 1943-го
під час боїв на Житомирщині
Олександр Львович прийняв
8-й полк під своє командування.
Сталось це у районі ГоловиноКорчівка під Житомиром.
– У н іч на 2 2 лис топа д а
я одержа в нак аз п рий н я т и
командування полком, а трохи
пізніше ще один: «Триматись
до останнього патрона, під-

мога буде», – розпові дав сам
полководець.
Полк був у жахливому стані.
Одного разу кавалеристу Зозулі
було наказано захищати позицію
від наступу німецьких танків.
– Скільки танків? – поцікавився командир полку.
– Розвідка доповіла – 15, – сказали йому.
– Тоді мені потрібно ще 7
кіннотників, – заявив Олександр
Львович.
– Чому саме 7?
– У мене в полку 8 уже є. Додайте 7 – і буде по кавалеристу
на танк.
Командир не мав сумніву:
йому знов не минути зустрічі
з «особистами». Командир дивізії
Хаджи-Умар Мамсуров відмінив
атаку кавалеристів на танки.
При підполковнику Зозулі
полк став гвардійським імені
ордена Богдана Хмельницького.
Кіннотники Зозулі двічі з боями
брали Житомир, за що комполку був представлений до звання
Героя Радянського Союзу. Але
заслужену нагороду єврею-пол-

 Уславлений кавалерист О. Зозуля

 О. Зозуля передає життєву науку своїм учням
ководцю не дали, замінивши її
орденом Леніна.
30 грудня 1943 року було
звільнене рідне село Олександра
Зозулі – Троковичі. 8-й полк троковичанина Зозулі відзначився
у Рівненсько-Луцькій, Проскурівсько-Чернігівській, ЛьвівськоСандомирській, Берлінській наступальних операціях. На честь
взяття міста Бішофсталь салютувала Москва, і полковник Зозуля був нагороджений орденом
Суворова. У боях по знищенню
Бродівського угруповання у липні 1944-го полк захопив тисячу
полонених, 275 гармат, 1600 автомобілів, 17 танків, 750 коней.
Далі – рейди Чехословаччиною
і дві чехословацькі нагороди.
Тепер про маловідомий факт

Другої світової. 22 квітня 1945
року кавполк Олександра Зозулі вийшов до Ельби південніше
міста Торгау і перший у дивізії
форсував ї ї. Це вже пізніше,
25 квітня, відбулась легендарна зустріч радянських воїнів
з американськими союзниками
на Ельбі.
Від Нейсе до Ельби полк захопив 12 паровозів, 250 вагонів, 50
складів, 100 тракторів. У районі
містечка Пейтхайн воїни звільнили табір, де знемагало 15 тисяч
радянських полонених. За першість на Ельбі Зозуля вдруге був
представлений до звання Героя.
Але й цього разу заслужену Зірку нашому землякові не дали.
Зозуля був вдруге нагороджений
орденом Леніна.

Вітчизна здобула перемогу.
Потрібно було шукати власне
місце у мирному світі. Олександр
Львович оселився у Миколаєві.
Підростала донька Ліна. Але захоплення – коні – таки визначило
долю людини. Гвардії полковник
заснував у Миколаєві уславлену
кінно-спортивну школу. Він виховав чемпіонів України, СРСР
та чемпіона Олімпійських ігор
1980-го року з кінного спорту Віктора Погановського. Олександр
Зозуля отримав звання заслуженого тренера СРСР.
Титан духу, людина з величезним потенціалом сил, він
мав ще багато ідей, та доля визначила в цьому нарисі інший
фінал. Олександр Львович поїхав
до доньки в Москву. Його знали
і цінували, виділили квартиру.
Але, не впійманий кулею, легендарний полководець загинув від
залізного коня. Водій автомобіля
втратив керування і на великій
швидкості врізався в людей на
тротуарі. Олександр Зозуля був
збитий насмерть у 1991 році.
У Миколаєві проходять Всеукраїнські змагання з кінного
спорту пам’яті Олександра Зозулі. А ось на рідній Житомирщині
про нього майже нічого не відомо. Дивно, адже це не ізольована
від історико-медійних джерел
територія. 1 листопада 2018 року
минуло 110 років від дня народження героя. А наступного року
відзначатимемо черговий ювілей
закінчення тієї страшної війни.
Маємо шанс відновити історичну
справедливість. Мусимо зробити
все для цього можливе.
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ВЯЗАЛЬЩИЦА (ИК) НА ПРОИЗВОДСТВО
НОСКОВ. СРОЧНО! О/Р НЕОБЯЗАТЕЛЕН,
ОБУЧАЕМ. Г/Р ПОСМЕННЫЙ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. РАБОТА
В Р-Н ПРОМАВТОМАТИКИ. З/П ОТ 7000
ГРН. 0985857742

1. РОБОТА
1.1. Пропоную
• ВИРОБНИКИ ВАРЕНИКІВ ТА КОТЛЕТ
НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ.
МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р7/7.НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ.
РОЗВОЗКА ВІД СТ.М.СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО.
0674343698,0674343683
• Водії вантаж. авто для роботи на міжн.
маршрутах: висока з/п; офіц. працевлаштування; дружній колектив. Вимоги:
наявність категорії Е, відповідальність,
порядність, комунікабельність. Розглянемо варіанти з хв. досвідом роботи.
0674601382

• ВОДІЙ ЕЛЕКТРОНАВАНТАЖУВАЧА.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА - 7500 ГРН. ГРАФІК
РОБОТИ З 8-00 ДО 17-00, ПН-ПТ. РОБОТА В М. ЖИТОМИР. ДЕТАЛІ ОБГОВОРЮЮТЬСЯ. (0412)333086,0968044680
• ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР НА ПОСТІЙНЕ
МІСЦЕ РОБОТИ НА ЖИТОМИРСЬКИЙ
МОЛОЧНИЙ ЗАВОД. 0678804116

Запрошуємо на роботу

диспетчера-касира
â òðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî

ì. Êè¿â.

Çàáåçïå÷óºìî ïðîæèâàííÿ
Çàðîá³òíà ïëàòà

12 500 ãðí

067 6000-161, 066 521-53-97

• ЕЛЕКТРИК НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА
ОБЛ. Г/Р- 7/7. НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ
ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО. 0674343698,0674343683
• ЕЛЕКТРИК НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ НА ЖИТОМИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ
ЗАВОД. 0678804116
ЗАПРОШУЄМО АДМІНІСТРАТОРА
ДЛЯ РОБОТИ В СФЕРІ ПОСЛУГ. ДОСВІД РОБОТИ БАЖАНИЙ, АЛЕ НЕ
ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. ГРАФІК РОБОТИ
ПОЗМІННИЙ. ВИПЛАТИ ЩОДЕННІ.
0931276014
• Запрошуємо на роботу консультантівпромоутерів (в м.Харків, Житомир, ІваноФранківськ, Чернігів). Г/р Пн-Пт 4-6 годин
на день. З/п 5000-7000 грн. 0675530344

ЗАПРОШУЄМО РОБІТНИКІВ ДЛЯ РЕМОНТНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ
КВАРТИР У М. КИЄВІ. ЗАРПЛАТА ВІД
25000 ГРИВЕНЬ. 0972969341
ЗАПРОШУЮТЬСЯ НА РОБОТУ В ЖИТОМИРІ ФАСУВАЛЬНИКИ-УКЛАДАЛЬНИКИ
ДЕРЕВНОГО ВУГІЛЛЯ. КОНКУРЕНТНА
ЗАРПЛАТНЯ, ГНУЧКИЙ ГРАФІК РОБОТИ.
0679539853

• Заточувальник стрічкових пил, терміново запрошується на роботу на пилораму. Робота на вул. Паранжанова, 60,
Житомир. Зп від 7000грн. 0962461677
• Київська обл.: пакувальники продукції,
обробники риби, водій навантажувача,
вантажники. ЗП від 11000 грн. Житло,
обіди. 0978101848

• КОМІРНИК НА СКЛАД НА ПОСТІЙНЕ
МІСЦЕ РОБОТИ НА ЖИТОМИРСЬКИЙ
МОЛОЧНИЙ ЗАВОД. 0678804116
• КУХАРІ НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА
ОБЛ. Г/Р- 7/7. НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ
ХАРЧУВАННЯ, ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М.
ВИШНЕВОГО. 0674343698,0674343683
ЛЕГАЛЬНАЯ РАБОТА ПОЛЬША, ЧЕХИЯ,
ГЕРМАНИЯ, ИЗРАИЛЬ. КОНСУЛЬТАЦИЯ,
ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА. VIBER 06773
0160, 0631630145,445680

• МАЙСТЕР М’ЯСНОГО ЦЕХУ НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МРМ. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7.
НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ,
ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО.
0674343698,0674343683
• Медсестра. м.КИЇВ. Заробітна плата від
6000 до 10000грн. Графік роботи 15/15.
Іногороднім-койко-місце. 0678841771

• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ РЕЖИМУ І ОХОРОНИ ПОТРІБНІ НА РОБОТУ.
ВИМОГИ: НЕСУДИМІ, ФІЗИЧНО ЗДОРОВІ.
Г/Р 1/3. З/П ВІД 7500ГРН. 0974870271
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ВОДІЙ
КАТЕГОРІЯ Е НАПІВПРИЧІП САМОМВАЛ,
ВОДІЙ КАМАЗ , МАЗ. З/П ВІД 12000 ГРН.
0688838571
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• ОБВАЛЮВАЛЬНИК ТУШОК ПТИЦІ/
РИБИ НА ХАРЧОВЕ ВИРОБНИЦТВО.
МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р7/7. НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ,
ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО.
0674343698,0674343683
• ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ,
ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ І ДОСТАВКА
НА МІСЦЕ РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ. 0952872944,0677869928
• ОХОРОННИКИ. ВАХТОВИЙ МЕТОД
(15/15, 30/15 ДІБ), ПРОЇЗД ТА ПРОЖИВАННЯ, ЧАСТКОВО ХАРЧУВАННЯ
ЗА РАХУНОК ФІРМИ. З/П 280-330 ГРН/
ДОБА. 0635364282,0674741643
• Охоронці в м.Київ. Вахта 30/15, 20/10,
15/15. З/п 9000 грн. Харчування, проживання за рахунок піприємства.
0734069918,0952858119
• Охоронці, виконавці робіт, монолітники,
арматурники, монтажники, різнороби, підсобні робітники, м.Київ. Надамо житло.
0673297339
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ПОМІЧНИК КУХАРЯ НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ
РОБОТИ В РЕСТОРАНІ ДИВНИЙ САД.
ХОРОШІ УМОВИ РОБОТИ. ПОЗМІННИЙ
ГРАФІК РОБОТИ. 0974823119,ЛАРИСА

• ПРАЦІВНИКИ НІЧНОЇ ЗМІНИ НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МРМ. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7.
НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ,
ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО.
0674343698,0674343683
ПРАЦІВНИКИНА ЗБІР ЯГІД, СОРТУВАННЯ, ПАКУВАННЯ. БРИГАДИРИ ПОЛЬОВОГО КОНТРОЛЮ. ОПЛАТА 470-770ГРН./
ДЕНЬ. БЕЗКОШТОВНЕ ПРОЖИВАННЯ, ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ. КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ,МАКАРІВСЬКИЙ Р-Н,
С.НЕБЕЛИЦЯ. 0686859921

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА
ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ.
WWW.RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO2@
GMAIL.COM., (050)9242613,(050)51585
85,(067)9040066

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ (НЕ ПОВНИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ)НА РОБОТУ В РЕСТОРАНІ
ДИВНИЙ САД. ХОРОШІ УМОВИ РОБОТИ. ПОЗМІННИЙ ГРАФІК РОБОТИ.
0974823119,ЛАРИСА

• Робота в Польщі. Всі вакансії безкоштовні, від прямого роботодавця.
Зарплата 18000-43000грн. Можна без
знаючи мови, навчання на місці. Лiц.
МСПУ 9978 вiд 09.07.2018. Т. в Польщі
+48536012943(viber),+48537758355(viber),

РА Б О Ч И Е Н А П Р О И З В О Д С Т В О .
СРОЧНО! ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1012 ТЫС.ГРН., ВЫПЛАТА ДВА РАЗА
В МЕСЯЦ, ПЯТИДНЕВКА, ДУШЕВЫЕ.
0636315189,0960306312

• Робота для будівельних бригад. Висока
з\п. Фасад, муровка, моноліт, покрівля,
внут. роботи. Жодних передплат чи коштів наперед. Щотижнева оплата на руки.
Веземо на місце роботи. Робота біля
моря. Кухня, поварі. 0964543105

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

• СТАРШИЙ КУХАР / БРИГАДИР НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МРМ. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7.
НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ,
ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО.
0674343698,0674343683
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ПРОДАМ Б/У МАЗ 5551, 5336 САМОСВАЛИ . 0688838571

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

• ТЕРМІНОВО НАБИРАЄМО МУЛЯРІВ
НА БУД-ВО КОТЕДЖІВ У ЛИТВІ, ОФІЦ.
ПРАЦЕВЛ., ЗП ВІД 25000 ГРН. НАКАЗ
МСПУ №1196 ВІД 22.08.2018 ПРО ВИД.
ЛІЦ. З ПОСЕРЕДНИЦТВА В ПРАЦЕВНІ. 0689423495 (VIBER,WHATSAPP),
0689423549VIBER,WHATSAPP
ТРАКТОРИСТ, СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО РАБОТЫ.
ХО Р О Ш И Е У С Л О В И Я РА Б О Т Ы .
0964101719,АЛЕКСАНДР
У ШВАЦЬКИЙ ЦЕХ МІСТА ХАРКІВ
ПОТРІБНІ ШВАЧКИ НА ЗБИРАННЯ
В`ЯЗАНИХ ВІРОБІВ. ГІДНА ЗАРПЛАТА. ЗАБЕЗПЕЧИМО ЖИТЛОМ.
0667789598,0961923442.
• Швейцарський виробник ГЛАС ТРЬОШ
КИЇВ запрошує на роботу в м. Київ! Г/р
5-денний, можливо без д/р, офіційне працевлаштування з першого дня, надаємо
житло! 0674969050

2. НЕРУХОМІСТЬ
2.8. 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 земельну
ділянку 2 га, чорнозем, окраїна Житомира
(р-н Хімволокно). 0673911769

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

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

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

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ НА
ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ, В
КОРОТКИЕ СРОКИ. ВОЗМОЖНА ПОКУПКА КРЕДИТНЫХ, ПРОБЛЕМНЫХ,
ПОСЛЕ ДТП АВТОМОБИЛЕЙ.
0962494994,0983098010ЯРОСЛАВ
• Поршнева група Мотордеталь Кострома, гільза Конотоп, поршень, поршневі
кільця, р/к р/к р/к прокладок, ГТВ, вкладиші Тамбов, ДЗВ. Запчастини КамАЗ, МАЗ,
МТЗ, ЮМЗ, ГАЗ, ВАЗ. Доставка Нова
пошта, Інтайм. 0675702202,0507190074.

3.5. С\Г техніка, та запчастини.
Продам
• АГРОЗАПЧАСТИНИ ДО ОБПРИС К У В АЧ І В , П Р Е С - П І Д Б И РАЧ І В ,
ЗЕРНОЗБИР. КОМБАЙНІВ, КОСАРОК, 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 ПРОСТА У ВИКОРИСТАННІ, ПОВНІСТЮ ЗАМІНЮЄ РЕШЕТНУ ВІЯЛКУ, ВІДПРАВКА НОВОЮ
ПОШТОЮ, АБО ІНТАЙМ, ФОТО НА VIBER.
(095)4409323 0677038167, ВІТАЛІЙ
• КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ "АННА", ПРЕС-ПІДБИРАЧІ РІЗНИХ
МАРОК, ТРАКТОРИ Т-25, Т-82, ПЛУГИ
ОБОРОТНІ, ІНША С/Г ТЕХНІКА, ПОЛЬЩА.
(097)4742211;(097)4742272.

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

3.7. Автозапчастини. Продам
ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ SW 266 ANDORIA
1984 Г., 4 ЦИЛИНДРА, ПРИВЕЗЕН ИЗ
ПОЛЬЩИ 04.02.2016Г, ЦЕНА 42.000
0688838571
ПРОДАЖ Б/У АМОРТИЗАТОРЫ ГРУЗОВИКИ RENAULT PREMIUM 2000, ЦЕНА
500 ГРН. 0688838571
ПРОДАЖ Б/У ВСЯ ОСНОВНАЯ ПРОВОДКА ГРУЗОВИКИ RENAULT PREMIUM
2000, ЦЕНА 200 ГРН. 0688838571
ПРОДАЖ Б/У ВСЯ ПЛАСТМАССА ДЛЯ
ГРУЗОВИКА RENO PREMIUM 2000, ЦЕНА
150 ГРН. 0688838571
ПРОДАЖ Б/У ДВОРНИКИ В ЗБОРЕ С
МЕХАНИЗМОМ ГРУЗОВИКИ RENAULT
PREMIUM 2000, ЦЕНА 1300 ГРН.
0688838571
ПРОДАЖ Б/У ДЕТАЛИ КУЗОВА КРЫЛЬЯ
ЛЕВОЕ И ПРАВОЕ ГРУЗОВИКИ DAF XF
380 ЦЕНА 850 ГРН. 0688838571
ПРОДАЖ Б/У КАПОТ ГРУЗОВИКИ
RENAULT ПРЕМИУМ 2000, ЦЕНА 2500
ГРН. 0688838571
ПРОДАЖ Б/У КУЗОВ ДЛЯ МАЗ 5551.
ЦЕНА 39750 ГРН. 0688838571
ПРОДАЖ Б/У РЕШЁТКИГРУЗОВИКИ
RENAULT ПРЕМИУМ 2000, ЦЕНА 3000
ГРН. 0688838571
ПРОДАЖ НОВЫЙ ТОПЛИВНЫЙ БАК ДЛЯ
ГРУЗОВИКА RENAULT ПРЕМИУМ 2000,
ЦЕНА 5000 ГРН. 0688838571
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. 1-кімн. квартира, заг.пл. 29,1 кв.м., житл.пл. 14,3 кв.м. за адресою: Житомирська
обл., м. Коростень, вул. Князя Володимира, 68, кв.89. Дата торгів: 06.09.2019 09:00. Дод.
інформація:  https://setam.net.ua. Лот №367987 (уцінено лот № 360280);
2. Одноповерх. будівля механ. майстерні заг.пл. 1114,2 кв.м., за адресою: Житомирська обл., м. Малин, вул. Українських Повстанців, 40 а. Дата торгів: 06.09.2019
09:00. Дод.інформація:  https://setam.net.ua. Лот №367941;
3. 1-кімн. квартира заг.пл. 29.15 кв.м., житл.пл. 16.0 кв.м., за адресою: м. Житомир,
вул. Хлібна, 19, кв.6. Дата торгів: 09.09.2019 09:00. Дод.інформація:  https://setam.net.ua.
Лот №368495;
4. Част. майн. комплексу: ковбасний забійний цех заг.пл. 758,3 кв.м., холод. заг.
пл. 429,3 кв.м.; магазин заг.пл. 45,7 кв.м., яйцесклад заг.пл. 168,0 кв.м. за адресою: Житомирська обл., м. Чуднів, вул. Робітнича, 9. Дата торгів: 09.09.2019 09:00. Дод.інформація:  
https://setam.net.ua. Лот №368500.  

Повідомлення про намір отримати
дозвіл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря
від стаціонарних джерел
ПП «Деталі машин» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами,  які розташовані за адресою:
м. Житомир, вул. Промислова, 4а. Основна діяльність – виробництво підшипників,
зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів. Викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря відбуваються при роботі котлів, що працюють на
твердому паливі (відходи деревини) та на газоподібному паливі (природний газ),
металообробних верстатів, електропечей загартування, посту зварювання. Перелік
видів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами в кількості, т/рік:сполуки азоту – 0,081; вуглецю оксид – 0,095; речовини
у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,475; метали та їх сполуки – 0,0003;
емульсол – 0,0006; масло мінеральне – 0,0006; метан – 0,0001. Як виявив розрахунок забруднення атмосферного повітря концентрації забруднюючих речовин у приземному
шарі атмосфери на існуючий стан не перевищують ГДК  (ОБРВ) атмосферного повітря
населених міст як у межах так і поза межами СЗЗ по всім забруднюючим речовинам,
на всіх розрахункових точках. Обгрунтовуючі матеріали для отримання дозволу на
викиди направляються на узгодження в Управління екології та природних ресурсів
Житомирської державної адміністрації. Громадські організації та окремі громадяни
із зауваженнями та пропозиціями можуть звертатись до  місцевих органів влади протягом 30 днів з дати опублікування інформації в газеті за адресою м. Житомир, вул.
С.П. Корольова, ½, кім.101, тел (0412) 48-12-12. Розробник обгрунтовуючих матеріалів
– ПП «Матрикс Груп», тел. (0412) 42-08-76.

4. БУДМАТЕРІАЛИ
4.1. Будівельні суміші, цемент,
пісок. Продам
• П Е С О К , Щ Е Б Е Н Ь , О Т С Е В , РА СТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М ЗИЛ.
0677905739,447067
ПРОДАМ ПЕСОК МЫТЫЙ, ОВРАЖНЫЙ,
ЩЕБЕНЬ ВСЕХ ФРАКЦИЙ, БЕТОН ВСЕХ
МАРОК, ГРУНТ, ПОДСЫПКА, ГРУЗОПЕРЕВОЗКА ОТ 5 ДО 40 ТОНН. 0688838571

• ПРОДАМ ПЕСОК, БУТ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДРОВА, ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ, ПЕРЕГНОЙ, ПОДШИВКА. ДОСТАВКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ, ВЫВОЗ МУСОРА.
0938436692,0976949302СЕРГЕЙ
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Інформація щодо отримання
дозволу на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря
ТОВ «Східноукраїнська біопаливна компанія» (далі- ТОВ «СБК»), код за
ЄДРПОУ  37455801, має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами в Управлінні екології та природних
ресурсів Житомирської  облдержадміністрації.
Вид діяльності згідно КВЕД  - 16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння (основний).         
Підприємство здійснює виготовлення паливних пелет без застосування хімічних
речовин.
Юридична та фактична адреса: 11620, Житомирська обл., Малинський район, смт
Чоповичі, вул. Вокзальна, 41 Ж.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря  відбуваються при роботі
сушильного комплексу АВМ-1,5, преса-гранулятора ОГМ-1,5М, генератора бензинового,
котлів та при складуванні сировини.
  Відбуваються викиди наступних забруднюючих речовин: речовин  у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 0,69 т/рік;     оксидів
азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) -  0,847 т/рік;  оксиду вуглецю – 0,824
т/рік; вуглецю діоксиду -434,239 т/рік;  НМЛОС  - 0,191 т/рік,   метану- 0,02 т/рік, закису
азоту -0,02 т/рік.   
Загальний річний обсяг викидів становить  -  436,831 т, без врахування вуглецю
діоксиду – 2,59т.
Перевищення санітарно-гігієнічних показників якості атмосферного повітря (ГДК,
ОБРВ) при проведенні розрахунків розсіювання у приземному шарі атмосфери на
межі СЗЗ не зафіксовано. Існуючі величини викидів від джерел забруднення  ТОВ
«СБК» пропонується прийняти як нормативні.
Зауваження та пропозиції громадськості щодо отримання дозволу на викиди
можуть направлятися до місцевих органів влади: 11601 Житомирська область, м.
Малин, пл. Соборна, 6а, тел. (04133) 5-33-63  та ТОВ «СБК».
Розробник обґрунтовуючих матеріалів – ТОВ «ЕКО-МБ» тел. (0412) 46-16-60.

4.31. Кондиціонери, системи
вентиляції. Продам
• Котли твердопаливні "Кобзар" надійні,
сучасні, прості у використанні. Сталь-4
мм, термомеханічний регулятор тяги, площа обогріву 100-300м2. Власне виробни-

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

цтво "Канівський механічний завод". www.
frezer.com.ua, 0961059178,0473631062

8. РІЗНЕ

4.3. Інструмент будівельний.
Продам

6. ПОСЛУГИ

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

6.13. Ремонт техніки

8.6. Продукти харчування.
Куплю

4.15. Металообробне
обладнання. Продам
• ПРОДАМ ТРУБИ БЕЗШОВНІ ТОВСТОСТІННІ, КОЛА, В АСОРТИМЕНТІ.
0661542484

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІНА КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЗАПРАВКА.
ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. ВИЇЗД ПО ОБЛАСТІ.
0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi
• Гарантована допомога в оформлені
кредита пенсіонерам и непрацевла-

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

КУПЛЮ ГРЕЧИХУ, ГОРОХ, ЯЧМІНЬ, ПШЕНИЦЮ. 0674308961

8.13. Вторсировина, прийом,
переробка. Куплю
КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ 0505580047, 0412447919

штованим. Оформлення від 5000 до
500 тыс.грн. Без довідок, застави та поручителів. Виводимо з чорних списків.

8.17. Контакти. Повiдомлення,
прохання

0689019586,0508682005
• Прошу відгукнутися тих, хто їхав 21

ПОЗИКА З МІНІМАЛЬНИМ ПАКЕТОМ
ДОКУМЕНТІВ. ПРАЦЮЄМО З УСІЄЮ
УКРАЇНОЮ. 0637466741,0688545924

вересня 2018 року о 5-6 ранку в автобусі за маршрутом «Вінниця-Житомир».
0964789573
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К о «Країна майстрів»

ВИРОБНИЦТВО. ПРОДАЖ. МОНТАЖ.

металочерепиця
від 114 грн/м2

профнастил
від 76 грн/м2

металосайдинг
металевий
євроштахетник
під "блок-хауз"
2
від 166 грн/м
від 19 грн/м.п.
Знайдіть дешевше, і ми зробимо ще дешевше!
м. Житомир, вул. Київська, 87

БЕТОН, РОЗЧИН

(зупинка "Автовокзал"), м-н "Вопак", 3-й пов.

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

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

Польський дім у Житомирі запрошує на курси з
вивчення польської мови.
Підготовка до співбесіди на отримання Карти
поляка та вступу у внз Польщі (заняття у вечірній
час двічі на тиждень, ціна 500,00 грн. на міс.).
Курси для учнів 1-8 класу (заняття щосуботи,
ціна 200,00 грн. на міс.).
Забезпечуємо необхідними дидактичними матеріалами – підручниками, словниками, робочими
зошитами.

ЦЕМЕНТ

ФУНДАМЕНТНІ
БЛОКИ

БУДСУМІШІ

КОЛОДЯЗНІ
КІЛЬЦЯ

ЯКІСТЬ - ГАРАНТІЯ НАДІЙНОСТІ!

Вул. Чуднівська, 34-Б

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

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

ДОСТАВКА

МИКСЕР (КАМАЗ)
МАРКА ОТ 100 ДО 500

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЗИЛ КАМАЗ

БЕТОН и РАСТВОР

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

096 952 45 40, 093 338 71 81

8.20. Стіл знахідок. Загубив
СТО "Каприз":

ВТРАЧЕНО ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК СЕРІЯ НК №5868377, ВИДАНИЙ НА ІМ`Я
РУДАК СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ ВВАЖАТИ
НЕДІЙСНИМ

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

тел.: 063-886-23-45

Копання та чистка криниць
Машиною та вручну. Буріння
свердловин. Залізобетонні
кільця в асортименті.
Житомир та область
Тел.: (067) 941-03-20

8.23. Інше. Продам
ПРОДАЖ Б/У БАЧКИ, КАРТЫ ДВЕРЕЙ,
ПЛАСТМАССА САЛОНАК ГРУЗОВИКИ
RENAULT PREMIUM 2000, ШЛАНГИ ПАТРУБКИ ТРУБКИ ЛЮБЫЕ ГРУЗОВИКИ
RENAULT 2000, ЦЕНА 100 ГРН. 0688838571

ЦЕГЛА
червона рядова, силікатна
лицьова. Доставка з заводу
та складу. Низькі ціни.
Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

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

Продам/куплю
піддони
нові та вживані
вигідна ціна

тел.: (068) 838-88-38

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

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

тел.: 097-440-16-93
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Гороскоп на тиждень 14 - 20 серпня
ОВЕН

Початок тижня доведеться присвятити
виконанню численних обіцянок, які ви з легкістю пороздавали раніше.

ТЕЛЕЦЬ

С по ч ат к у н а б е ріться сил – важлива
справа скоро зажадає від вас
зосередженості та швидкості дій.

БЛИЗНЮКИ

Не перевтомлюйтеся, плануйте тільки
реальні справи, щоб не зазнати
розчарувань. Допоможуть друзі
та однодумці.

РАК

Настав важливий
період, який дозволить розкрити свої професійні
якості. Не витрачайте сили на
дрібниці.

Поради господині

ЛЕВ

Терп і н н я та витримка – ось чого не
вистачатиме. Ваша непередбачуваність чарівна, але близькі
не встигають за польотом вашої
фантазії.

ДІВА

Розбіжності з колегами та партнерами
повинні бути чимшвидше
врегульовані. Не йдіть на поступки, збережіть вірність собі.

ТЕРЕЗИ

Перед вами відкриваються перспективи
кар'єрного росту, але реально
оцінюйте свої сили.

СКОРПІОН

Імовірн ий ріс т
у професійній сфері.
У вихідні порадуйте себе чимось приємним.

СТРІЛЕЦЬ

Бі льша час т и на
проблем буде переборена, причому майже без
зусиль з вашого боку. Імовірна
вдала поїздка.

КОЗОРІГ

Впевненість у своїх
можливостях і послідовність у діях допоможуть
завоювати прихильність оточуючих.

ВОДОЛІЙ

У справах поки що
застій. Вам буде нудно
виконувати рутинні дії.

РИБИ

Не варто прово к у в ат и конфл і к т н і
ситуації, запізнюватись та
відмовлятися від попередньої
домовленості.

Цікаві факти про водоспади
• Найвищим водоспадом є Анхель, що знаходиться у Венесуелі.
Його висота становить близько
1000 метрів.
• Найширший водоспад – Вікторія, розташований в Африці.
Ширина цього водоспаду складає
1700 метрів.
• Рекорд за кількістю, яку
переносять води, належить Ніагарському водоспаду. Щосекунди
в прірву спрямовується 6000 тонн
води. Цікаво, що назва цього водоспаду перекладається як «гуркотить вода». Шум від нього чути на
відстані 25 кілометрів.
• У кінці березня 1848 року

14

серпня
середа

15

серпня
четвер

Ніагарський водоспад зупинився
майже на 30 годин через крижаний затор.
• Існ ують водоспади, як і
складаються з комплексу більш
дрібних. Так, водоспад Ігуасу,
що знаходиться між Бразилією
і Аргентиною, включає в себе 275
невеликих водоспадів.
• В Антарктиді знаходиться
Кривавий водоспад. Вода в ньому
має червоно-рудий колір. Справа в тому, що в місці протікання
водоспаду, під льодом, живуть
бактерії, які виділяють залізо.
Воно окислюється і надає воді
характерний колір.

16

серпня
п’ятниця

17

серпня
субота

• Норвегія вважається найбільшою країною за кількістю водоспадів. З 15 найвищих водоспадів
5 знаходиться саме в цій країні.
• Водоспад може бути не тільки
природним явищем, а й створенням людини. Так, в Італії є водоспад, створений ще древніми римлянами. Його висота 165 метрів,
і він є найбільшим водоспадом,
коли-небудь створеним людиною.
• Семирівневий водоспад у 35
кілометрах від міста Далата вважається одним з найбільших і найкрасивіших у В’єтнамі. Але таким
він буває, як і багато тропічних
водоспадів, лише в сезон дощів.

18

серпня
неділя

19

серпня
понеділок

20

серпня
вівторок

Як правильно зберігати
крупи у домашніх умовах
Зерно та крупи можуть зберігатися дуже довгий час. Але якщо
не дотримуватися необхідних
умов, вони можуть стати місцем
проживання дрібних жучків,
черв’яків та інших комах. Щоб
цього не сталося, господині потрібно знати, де зберігати крупи
в домашніх умовах і як це правильно робити.

Як правильно обрати
і розрахувати кількість круп
Перша порада: купуючи
крупи, звертайте пильну увагу
на їхню якість. Упаковка має бути
цілою, бажано прозорою, термін
придатності – актуальним. Якщо
мова йде про розсипні продукти,
переконайтеся, що в них немає
вкраплень бруду, жучків, личинок, крупинок, що злиплися.
У будь-якому разі варто
пам’ятати: крупи, придбані
в магазині, потрібно використати
протягом кількох місяців. Отже,
на цей період на сім’ю з 4 осіб
достатньо 1–2 пачок круп різних
видів.

Вибір ємності

Деякі недосвідчені господині
зберігають куплені сипучі продукти у заводській упаковці.
І в цьому їхня головна помилка.
Відсутність герметичності – основна причина появи комах. До того
ж, зберігати крупи в такій тарі
дуже незручно.
Щоб не заводилися жучки, круп’яні запаси найкраще
зберігати в скляних банках або
спеціальних контейнерах з герметичними кришками. На прилавках магазинів продається безліч
різноманітних ємкостей, і кожна
господиня зможе підібрати тару
на свій смак.
Найкращою тарою для зберігання круп вважаються керамічні
ємності. Вони герметичні, практичні, радують око привабливим
дизайном. Однак якій тарі віддати
перевагу, вирішувати тільки вам.

Термін зберігання
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Кожна крупа має свій термін
зберігання. Запаси рису не варто
тримати більше 1,5 року.
Термін зберігання круп, що
швидко розварюються, залежить
від упаковки і технології їх виробництва і коливається від 6 до 12
місяців
Пшоно не втрачає своїх смакових якостей всього 4 місяці. Якщо

крупа зберігається довше, то перед приготуванням каші залийте
її розчином з окропу і соди (на 1 л
води знадобиться 1 ч.л. порошку),
ретельно промийте і просушіть.
Гречку бажано використати
за 20 місяців. Щоб витягти з неї
максимум смаку і користі, попередньо обсмажте її на сковороді
або в духовій шафі.
Термін придатності манної
крупи – 14 місяців. Якщо після
тривалого зберігання вона втратила смакові якості, спробуйте
обсмажити її.
Вівсяні пластівці не можуть
похвалитися тривалим терміном
придатності. Їх необхідно витратити протягом 4–5 місяців.
Особливо якщо в пластівцях є
добавки: фрукти, ягоди, прянощі
або злаки.

Правила

Щоб максимально зберегти
смакові якості круп, необхідно
дотримуватися наведених нижче правил.
1. Обов’язково пересипайте
куплені сипучі продукти в спеціальні харчові контейнери.
2. Місце зберігання повинно
бути сухим і темним, з хорошою
вентиляцією.
3. Оптимальні умови зберігання – температура від –5 до +5 °C
і вологість 60–70%. Стежте, щоб
максимальна температура не
перевищувала +18 °C.
4. Не тримайте поряд з крупами продукти з різким запахом
(копченості, спеції і т. д.).

Народні хитрощі

Зберегти запаси крупи в належній якості допоможе народна
кмітливість. Щоб у сипучих продуктах не заводилися жучки та
інші комахи, обов’язково після покупки прогрівайте їх на сковороді
або добу потримайте в морозилці
прямо в упаковці від виробника.
Деякі господині вважають за
краще для цих же цілей класти
в ємності з зерном зубчики часнику, лавровий лист або лимонні
шкірки. Інші замість різких запахів використовують шматочки
фольги або звичайні столові ложки. Досить покласти їх у крупу,
і жучки будуть обходити ваші
запаси стороною.
Щоб уберегти рис від затхлого
запаху, який може виникнути від
довгого зберігання, кладіть в ємності стручок червоного пекучого
перцю.

Редакція не несе відповідальності за зміст рекламних матеріалів.
Редакція може не поділяти думку авторів матеріалів.
Передрук матеріалів видання повинен бути узгоджений
з редакцією.
Інформація для публікацій надається інформаційним агентством ТОВ “Видавництво “РІА”; код ЄДРПОУ 34095069; адреса:
21032, м. Вінниця вул. Ширшова, 3а; свідоцтво про державну
реєстрацію інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної
діяльності серії КВ No.19457Р від 12.08.2009 р.

Матеріали позначені цим знаком
друкуються на правах реклами
Віддруковано в друкарні
ТОВ «Прес Корпорейшн Лімітед»,
21100, м. Вінниця,вул. Чехова, 12а
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Зам. наклад: 14 800 прим.
Замовлення №190430
Передпл. індекс: 08976

Р

ЧИТАЙ СВІЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТИ ТУТ
Піца «Челентано»

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

(0412) 42-21-00

Паб
«Файна кнайпа»

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

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

Кафе «Тераса»

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

(067) 936-69-92

Кафе «Пантера»

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

(0412) 42-60-86

Кафе «Таймир»

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

(063) 077-39-47

Піца «Челентано»

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

(0412) 43-86-46

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

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

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

«Пивна ресторація
BeerЁza»

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

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

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

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

Angry Birds у кіно 2

Королеви Криміналу

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

Нью-Йорк, 1978 рік. Не найбільш безпечні
для життя місце та час. Саме в ті роки по всьому місту було безліч різних банд і синдикатів.
Чоловіків трьох домогосподарок, які проживають у легендарному районі "пекельна кухня",
ФБР посадило на кілька років до в'язниці за
злочинну діяльність. Хлопці були єдиним
доходом для сімей, тому що жінок на роботу
брати не хочуть. Їхні чоловіки були частиною
ірландської мафії, яка тепер обіцяє допомогти
їм як зможе. На жаль, цієї допомоги не вистачить навіть за квартиру заплатити, не те що
утримувати сім'ю. Щоб вижити, потрібно йти
на відчайдушні кроки – ці жінки хочуть зайняти
місця своїх чоловіків у мафії.

Страшні історії
для роповіді у темряві

Форсаж: Гоббс та Шоу

Жанр: мультфільм, комедія

Жанр: драма, кримінал

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

Жанр: трилер, жахи

Підлітків дуже часто тягне туди, куди їм
іти не слід. Америка, 1968 рік. Кілька молодих
людей у невеликому містечку вирішило випробувати долю та відвідати давно занедбаний
і вже оповитий легендами будинок із привидами. Там вони знайшли старовинну книгу з
цікавими історіями. Друзі захотіли взяти її почитати, навіть не підозрюючи, яку біду на своє
містечко вони насунули. Кожна з цих історій
повинна втілитися в реальність, а щасливого
кінця там, звичайно ж, ні для кого немає. Кожне
ім'я в цій книзі реальне, і незабаром усі ці люди
помруть від жахливих монстрів. Краще би ці
підлітки ніколи не знаходили злощасну книгу.

Жанр: бойовик, пригоди

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

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

kinoukraina.zt.ua

