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У Житомирі пройде
Всеукраїнський марш за тварин
У неділю, 15 вересня, о 12:00 за ініціативи гуманістичного
руху UAnimals відбудеться головна
гуманістична подія
країни.
Жителі усіх обласних центрів
одночасно пройдуть головними
вулицями своїх міст, аби привернути увагу до питання захисту тварин від жорстокості.
Пройде всеукраїнський марш
і в Житомирі, де організатором
події виступить ГО «Житомирська міська організація захисту
тварин».
«Два роки тому ми вперше
провели Всеукраїнський марш
за права тварин і були здивовані тою кількістю небайдужих
людей, які готові долучатися до
боротьби за гуманність, – каже
засновник гуманістичного руху
UAnimals Олександр Тодорчук. –

Кожна така подія дає надзвичайний поштовх у боротьбі за
захист тварин, законодавчому
регулюванні та свідомості людей».

Нагадаємо, що Всеукраїнський марш за тварин
проходить із 11 основними

вимогами:

1. Заборона використання
тварин у цирках і дельфінаріях.
2. Заборона експлуатації
тварин для жебракування і фотопослуг.
3. Заборона створенн я
і функціонування притравочних

станцій.
4. Відмова від використання
живих тварин для тестування
косметики, парфумерії та ін.
5. Розвиток реабілітації тварин і центрів утримання тварин,
що постраждали від людини та
її діяльності.
6. Заборона хутрових ферм;
7. Сприяння припиненню діяльності живодерів-догхантерів.
8. Припинення програм масового вбивства безпритульних
тварин у містах України.
9. Внесення диких тварин
природного ареалу України, що
перебувають на межі зникнення,
до Червоної книги України.
10. Чітке визначення права
власності на тварину та позбавлення такого права в результаті
жорстокого поводження для
забезпечення відповідальності
власників.
11. Сприянн я створенню
зоополіції та запровадження
в Україні дієвої системи контролю і покарання за жорстоке
поводження з тваринами.

«Дуже важливо вести просвітницьку роботу. У наших планах реалізація великих цілей:
закриття зоопарків, припинення
виробництва хутра, впровадження зоополіції, чітке визначення
права власності на тварину. Ми
маємо проблему безвідповідального та жорстокого ставлення до
тварин. Безконтрольоване розмноження домашніх тварин та
їх масові викидання на вулиці
міста. Віримо та прагнемо, що
прийдемо маленькими кроками
до того, коли проблема не матиме таких масштабів, або і взагалі
буде відсутня. Ми відповідальні
за тих, кого приручили», – каже
організаторка маршу в Житомирі, член громадської організації
Вікторія Воронкова.

Марш у Житомирі відбудеться 15 вересня о 12:00
і стартуватиме за адресою:
Старий Бульвар, 34 (Шодуарівський парк, біля арки).
Слідкувати за новинами маршу
у Житомирі можна на сторінці
івенту.

Майже 800 житомирян
Житомиряни
уже зареєстровані
про витрати до Першого
для участі у Космічному вересня: опитування
напівмарафоні
Валерія Наумова

Початок вересня
у Житомирі обіцяє
бути космічним.
Уже вчетверте у місті стартує
Космічний напівмарафон, який
об’єднує активних житомирян. Захід відбудеться 7–8 вересня. Також
у межах заходу очікується чимало
активностей і цікаві гості.
За словами начальника
управління у справах сім’ї,
молоді та спорту Ірини Ковальчук, цього року планують
зробити два окремі забіги:
один – суто дитячий, інший –
для дорослих:
«7 вересня – день, присвячений тільки дитячим забігам.
На сьогодні серед найменших
житомирян зареєстровано
123 учасники на півкілометра і 139 – на 100 метрів. Ліміт
учасників на дитячі дистанції –
2000 дітей. Що стосується 8 вересня, то на цю дату плануємо

забіг для дорослих. На 21 кілометр
зареєструвалося 252 особи. Дистанція
10 кілометрів – 78 учасників, 5 кілометрів – 50 учасників, 1 кілометр «Fun
Run» – 82 учасники», – зазначила начальник управління.
Ірина Ковальчук наголосила, що
всі діти, які візьмуть участь у марафоні, отримають медалі і цінні
подарунки. Переможців дорослого
забігу, окрім медалей, очікує грошова
винагорода, сума якої поки що не визначена. Крім того, цього року участь
у напівмарафоні, можливо, візьме
і міський голова Сергій Сухомлин.

Перше вересня – таке важливе і одночасно непросте свято.
Зараз звідусіль чути про витрати
на підготовку дітей до школи: деякі батьки вважають будь-які витрати на розвиток чада нормою,
а інші ж – невдоволені цінами
у чеках на такі збори. Журналісти
редакції «20 хвилин» поспілкувалися з матусями, які збирають
своїх діточок до навчання, і дізналися про їх витрати на школу.
«В цілому ми не контролюємо витрати на школу. Звісно,
хотілося б, щоб ціни сьогодні
були менше і на одяг, і на ту саму
канцелярію, але це від нас не залежить. Ми задоволені в цілому,
на школу нам грошей завжди вистачало», – зазначила Катерина.
«У нас все минулорічне.
Були витрати на канцелярію,
але вони незначні. Взагалі мені
здається, витрати на розвиток
дитини – абсолютно нормально.
Більше ти витратиш чи менше – ролі не грає. Головне, щоб
у дитини була хороша освіта
і щоб вона була задоволена», –
прокоментувала Ірина.
«У мене дитина тільки ось
іде в перший клас, і ми витратили немало. Більше всього на

одяг, зошити, ручки. Також
портфелі зараз недешеві. Тисяч
5 вклали точно. Хотілося б, щоб
ціни були менше, але нам ще
повезло, ми почали все купувати
десь з весни, бо ті ціни, що зараз
є, там дуже сильно підняли до
школи», – розповіла Анастасія.
«Для мене проблем особливих не було зібрати дітей
до школи. Витратили багато,
але в мене тільки в перший
клас йдуть, тому тут і форма
треба, і канцелярія. Зараз як

такої форми немає, але ту саму
сорочку чи спідничку в школу
треба. Ціни зараз дуже різні.
Ми хоч і витратили чимало, але
я вклалась в ту суму, що хотіли», – поділилася Марія.
Як бачимо, житомиряни несильно відчули на собі наближення Першого вересня. Звісно,
більшість хотіла б бачити інші
ціни на сьогоднішньому ринку, але економити на дітях, тим
паче у період школи – останнє,
що робили б матусі Житомира.
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Про що просять
житомиряни на
сайті електронних
петиції міськради
Руслан Мороз

Останнім часом на сайті
міськради з’явилося багато нових цікавих пропозиції щодо покращення
життя в місті.
Не всі петиції іноді зрозумілі з точки
зору здорового глузду, але життя у місті
також не стоїть на місці, тому всі пропозиції мають право на життя і повинні
розглядатися в певному форматі, якщо,
звісно, зміст цих петиції не суперечить
діючому законодавству України.
Ми пропонуємо черговий ТОП петицій від житомирян, та при цьому не
дивуємось їх креативності. Отже, почнемо
з петиції під назвою «Створити електронний реєстр домашніх тварин». Ініціатором її є Андрій Миколайович Григорій.
У ній автор пропонує наступне:
«1) органам місцевої влади видати
Рішення щодо Правил утримання та
поводження з собаками у м. Житомирі,
куди включити максимально можливі
питання щодо цієї теми (наприклад:
чи можна утримувати собаку чи кота
в орендованій квартирі; чи можна заводити тварин у школу і т. ін);
2) заборонити у м. Житомирі утримувати собак, не зареєстрованих належним
чином;
3) доручити КП «Центр захисту тварин» створити Реєстр домашніх тварин
(який призначений для реєстрації, ідентифікації та обліку домашніх та безпритульних тварин м. Житомира):
А. реєстрація проводиться одноразово і вважається дійсною протягом усього
життя тварини;
Б. власники собак, порі д, визнаних як потенційно небезпечні, також
зобов’язані підтвердити їх адаптованість
в умовах міста, шляхом тестування за
програмою «собака компаньйон»;
В. для проведення реєстрації власник
тварини повинен мати при собі: паспорт,
ід. код, документи на тварину;
Г. відмова від реєстрації тягне за собою адміністративну відповідальність
за ст. 154 КУпАП;
4) зобов’язати місцеві органи Національної поліції виконувати ст. 32 Закону України «Про захист тварин від
жорстокого поводження»;
5) оскільки власники собак вважають їх членами сім’ї, розробити спільно
з УЖГ (управлінням житлового господарства) Порядок так званої «собачої
прописки» та внести відповідний коефіцієнт для таких власників у квартплату (тоді не буде бездумного заведення
великої кількості тварин, і власник буде

відповідальний перед своїм вибором та
своїми бажаннями).
Незрозуміло, чи взагалі житомиряни,
які пропонують такі речі, орієнтуються
на просторах Інтернету, адже частина
того, що вимагається, вже є у законодавчих актах. Проблема полягає в тому,
що законодавство, як завжди, в Україні
не зовсім виконується.
Наступна петиція – «Капітальний
ремонт дорожнього покриття». Вона
стосується ділянки дороги на в'їзді зі
села Скочище в село Ходорків Житомирської області Попільнянського р-ну,
яка знаходиться в стані бездоріжжя.
Яке відношення Попільнянський район
має до міста Житомира, автор петиції
не уточнює.
Ще одна петиція має назву «Ліквідувати КП "ІНСПЕКЦІЯ З БЛАГОУСТРОЮ». Ініціатор даної петиції –
відомий громадський діяч Владислав
Малиновський. Текст електронної петиції: «У зв'язку з невиконанням поставлених завдань директором Юзвінським Ю. К., повною бездіяльністю
комунальної установи, що виливається
в інформаційне забруднення рекламою
та побутово-екологічне забруднення
міста відходами, відсутність створених
паркомісць, шалену кількість створених МАФів та абсолютно наплювацьке
відношення щодо благоустрою міста
в цілому, ми, що нижче підписалися
під зазначеною петицією, вимагаємо
ліквідувати абсолютно нераціональне
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНСПЕКЦІЯ З БЛАГОУСТРОЮ М. ЖИТОМИРА" – ЄДРПОУ 20406951».
Таку петицію можуть підтримати
досить багато містян, але за умови, що
взагалі дізнаються про неї.
Ще у одній петиції зазначається,
що майже рік тому на Корбутівці за
адресою: вул. Чуднівська (Черняхівського), 133 було встановлено за космічні 200000 грн так названий соціальний
ринок. «Вже майже рік від встановлення
цього архітектурного чуда немає спокою
ні вдень, ні вночі. Це притон алкашів та
бомжів, все настільки загажено, що ні
про яку торгівлю не може йти й мови,
тим більше торгівлю продуктами. Поліція на скарги не реагує, проїжджаючи
поряд, ніякої реакції на п’яну бидлоту, антисанітарія, смердота, пляшки,
шприци, зверніть увагу, будь ласка, на
це питання!» – пише автор електронного
звернення.
Остання петиція стосується неякісного водопостачання у м. Житомирі.
Це дуже болюче питання, тому однією
петицією цього питання не вирішити.
Існує програма з модернізації системи
водопостачання у місті, яка повинна
запрацювати наприкінці наступного
року. Так що нам, на жаль, залишається
тільки чекати.

Новини
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Тема номера

ТРИ РОКИ В НІКУДИ:
підрядник не може виконати
термосанацію дитсадків у місті,
хоча виграв на цьому тендер
Руслан Мороз

Під час 52-ї (позачергової) сесії міської
ради депутати проголосували за створення робочої групи під
головуванням міського голови, яка контролюватиме роботу
підрядника, який
вже три роки виконує
термосанацію дитсадків у місті.
Історія почалася декілька
років тому, коли за програмою
SECO – проект «Підвищення
енергоефективності інфраструктури м. Житомира» за рахунок
коштів Швейцарського державного секретаріату з економічних
питань – почалася термосанація
п’яти садочків: № 52, 73, 56, 44, 46.
У термосанацію повинно входити
не тільки утеплення, а й заміна
даху, системи опалення, яку нібито (за звітами) вже зробили у всіх
садочках.
Ще минулого року начальниця відділу з питань життєдіяльності закладів освіти Житомирської міської ради Світлана
Ковтуненко коментувала місцевим ЗМІ: «Наближаються до
кінця роботи із зовнішнього
утеплення. Було сплановано, що
у літній період в садочках замінюватимуть дахи. На дахах – шифер,
а це – крихкий матеріал. Зрозуміло, що для того, аби забезпечити
безпеку дітей та інших учасників
навчально-виховного процесу, ми
змушені робити "переселення"
з одного садочка в інший».
Але з`ясувалося, що «до кінця»
роботи наближаються вже третій
рік поспіль, що не може не турбувати батьків, чиї діти відвідують
садочки, працівників цих самих
дошкільних навчальних закладів,
а також грантодавців – саме Швейцарський державний секретаріат
з економічних питань, який на даний час взяв тайм-аут у співпраці
з житомирською стороною.
Під час розслідування діяльності підрядника виявилися дуже

цікаві подробиці. Ще у не такому
далекому 2017 році наші колеги
з Житомир.info зробили запит
до управління капітального будівництва Житомирської міської
ради та отримали відповідь, що
утеплення житомирських дитсадків за кошти швейцарського
уряду буде завершено влітку 2018
року, а температурні показники
повністю нормалізуються після
того, як у ДНЗ встановлять теплові пункти, що очікується до
11 грудня 2017 року. Підкреслюємо – до кінця 2017 року!!!
Цитуємо відповідь на запит:
«За результатами проведених
згідно із міжнародними правилами закупівель, переможцем
визнано ТОВ «Ейр Трейд», з яким
укладено контракт № 143559 від
14.03.2017 на суму 1247581,49
швейцарських франк ів (або
33 млн 687 тис. грн за курсом на
23 листопада 2017 року – ред.).
Перерахування коштів здійснюється SECO безпосередньо на
рахунки ТОВ «Ейр Трейд». Згідно з наданими ТОВ «Ейр Трейд»
новими графіками виконання
робіт, остаточне завершення
робіт заплановане до 31.07.2018.
Температура у приміщеннях ДНЗ

досягне нормативних значень
після завершення встановлення
індивідуальних теплових пунктів,
яке очікується до 11.12.2017».
Згідно з даними управління,
найдорожче обійдеться термомодернізація дошкільного навчального закладу № 52 (вул. Вільський
Шлях, 11а) – 322 тисячі швейцарських франків, або 8,7 млн грн.
Але зараз вже початок нового
навчального року 2019! Майже
жоден об`єкт не здано повністю.
Як доказ ми наводимо листи керівників закладів до управління
капітального будівництва Житомирської міської ради, до голови
постійної комісії з гуманітарних
питань міськради та очільника
департаменту освіти з благанням
хоч у будь-який спосіб допомогти
завершити роботи. Постійні скарги на холод, вологість у приміщеннях. Наприклад у ДНЗ № 56
Житомира (вул. Гагаріна).
Знову приводимо відповідь
на запит: «Інформація щодо залучення ТОВ «Ейр Трейд» для
виконання робіт субпідрядних
організацій до УКБ не надходила.
УКБ не має повноважень втручатися у взаємовідносини ТОВ «Ейр
Трейд» та субпідрядних органі-

зацій. На даний час виконання
робіт по вищевказаних ДНЗ
в повному обсязі не завершено,
якість виконання робіт постійно
перевіряється представниками
управління капітального будівництва та SECO».
До речі, ми також зверталися
з подібними запитами до відповідних структур Житомирської
міської ради, але наші журналісти отримали негативну відповідь
із зазначенням того, що дані відомості не підпадають під дію
Закону про доступ до публічної
інформації. Також є над чим замислитися.
І ось нарешті депутати Житомирської міської ради проголосували за створення робочої
групи під головуванням міського голови, яка контролюватиме
роботу підрядника, який вже
три роки виконує термосанацію
дитсадків у місті. Саме з такою
пропозицією під час позачергової
сесії міської ради до колег звернулася голова постійної комісії
з соціально-гуманітарних питань,
депутат Наталія Леонченко.
«Мета робочої групи – налагодити ефективні та якісні
комунікації між зацікавленими

сторонами будівництва: департаментом освіти, балансоутримувачем ДНЗ і управлінням
капітального будівництва. Багатьом ця ситуація вже знайома,
три роки підрядник неякісно виконує роботи. Ми всі небайдужі
до вирішення цих проблемних
питань, які склалися довкола
виконання робіт з утеплення
дитсадків. Наша комісія із соціально-гуманітарних питань
разом із бюджетною комісією
неодноразово проводила виїзні
засідання, які плануємо і надалі.
Зараз виконано 90% робіт, з яких
80 – неякісно. Тому скільки послугують ці роботи, не відомо,
гарантій ніхто не дає», – зазначила Наталія Леонченко.
Разом з тим депутат розповіла, що підрядник навіть не вивозить будівельне сміття, аргументуючи це тим, що немає коштів.
«Ми переконані в тому, що
нічого підрядник не зробить ані
до 31 серпня, ані до 1 жовтня. Цей
час, який підрядник випросив
в управління капітального будівництва на усунення недоліків.
Зрештою ми прийняли рішення:
звернутися до міського голови,
аби він особисто контролював
хід виконання робіт та усунення
недоліків, рекомендація комісії – створити робочу групу, яку
очолить міський голова. Нехай до
її складу увійдуть представники
департаменту освіти, управління
капітального будівництва та охочі
депутати. Потрібно декілька разів на тиждень виїжджати на ці
об’єкти та спонукати підрядника
швидше завершувати роботи», –
додала Наталія Петрівна.
Нагадуємо, що швейцарська
сторона вкотре взяла час на роздуми згідно з пропозиціями
управлінь по виконуваним роботам, і скільки цей час триватиме –
невідомо. Депутати наполягають,
що потрібно прощатися з цим
підрядником. Він повинен завершити ремонтні роботи, а більш
технологічні доручати йому не
варто, їх потрібно виключити
з проєкту. А на 2020 рік депутати збираються прорахувати залишок робіт і профінансувати їх
вже з міського бюджету.
Таким чином, кошти швейцарської сторони були витрачені
майже марно, не в повному обсязі, що призвело до припинення
співпраці.
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Гопота житомирська
радікальніші та типові дописи:
– Ви всі поголовно спостерігаєте наслідки свого виховання
Ваших дітей! І неважливо, з села
вони чи з міста. І треба ще розібратися, хто з них вихованіший!
Які в наш час живуть одним
днем, без поваги до оточуючих!
Бездіяльні, безсовісні, пропадші,
заблудші бездушні люди, у яких
навіть немає чим думати за наслідки своїх вчинків, перед тим
як на спір руйнувати те, що так
довго очікувало змін, трудовитрат і фінансових втрат та зроблених збитків!!!
– Задовбали!!!! То зупинки
ламають, б'ють! А потім говорять, що нічого в Житомирі
нового немає! Свині, а не люди!
– Немає с лів … що за
люди…!!!!!!
– Навіщо ламати, питається?
Не люди, а гірше за свиней!!!!!
– Сьогодні біля Глобалу дві
дівчинки намагалися відламати
корабель зі скульптури. На моє
запитання, що ви робите, мені від-

Руслан Мороз

Не встигли офіційно відкрити
сквер на розі вулиць
Лятошинського та
Небесної Сотні, як
вже зламано першу
лавочку.
Про це одразу декілька житомирян повідомили на своїх
сторінках у соціальній мережі
Фейсбук.
«Шановні житомиряни, якщо
комусь щось відомо про авторів
цього вчинку, прошу повідомити, маю непереборне бажання
зламати їм руки», – пише одна
з користувачок соціальної мережі.
Навряд чи це допоможе, але
реакція інших була не менш
бурхливою. Наприклад, най-

повіли – «нам треба, а вам яке діло
йдіть в с…у». Я в шоці. Дівчаткам
на вигляд років 6–7, а далі що?..
– Як завжди. Все зламати.
Все потрощити. Після себе хоч
потоп. Жах.
– Ось потім всі ображаються… нас в Європі не люблять…
в Польщі нас обзивають… в Чехії
ставлення до нас не те… Німеччина, Італія і т. д. про нас погано
думає. Перестаньте бути бидлом
у своїй країні. Навчіться поважати себе, працю інших перед тим,
як зробити пакість.
– Я не сумнівалась… для нашого народу нічого подібного
будувати не можна…
А ле дех то іншої ду мк и
і стверджує, що з самого початку
лавочки були зроблені та змонтовані з порушенням технології:
– Досить похибити людей, їх
вини в тому, що ця похабщина
зламалась, немає. Ця бездарно
запроектована конструкція народжена мертвою. У мене профільна освіта, відповідаю…

Фотофакт. У Житомирі Залишений наодинці
на руїнах міського
з хворобою Максим дуже
колегіуму можна
потребує вашої допомоги
знімати фільм
Хлопець збирає
більше 200.000 гри«Діти підземелля»
вень на аутологічну
Руслан Мороз

Наш відомий земляк та письменник із
всесвітнім ім'ям Володимир Галактіонович
Короленко навіть не
міг уявити, що майже
в центрі його рідного
міста з'являться руїни, яки він міг описувати в своєму відомому романі «Діти
підземелля», або
«У поганому суспільстві», як він спочатку
називався.
Житомирська школа № 34,
що по вулиці Івана Мазепи,
18, (зараз це Житомирський
міський колегіум), стала небезпечною для життя. Ще років
з 10 тому такі заголовки почали
з'являтися на шпальтах міських

газет. Але нічого не змінилося.
У 2011 році після пожежі
там виникла загроза обвалу стіни одного з корпусів, де велися
роботи. Потім будівлю просто
обнесли парканом та закрили.
Але це не завадило особам з наркозалежністю або компаніям
з бажанням випити час від часу
навідуватися туди.
Школа була побудована ще
у довоєнні роки. Аварійний
корпус міського колегіуму стоїть
закритий з 1995-го року. На даху
будівлі вже почали рости берези,
які своїм корінням руйнують стіни і дах. Коли сильний вітер, то
з будівлі злітають цеглини.
Аварійна будівля знаходиться
поруч з основним навчальним
корпусом. Вчителі школи побоюються, що цеглини аварійної
школи можуть когось покалічити. В управлінні освіти розповіли, що приміщення не належить
міській раді або навчальному закладу. Довоєнна споруда стоїть
на балансі податкової адміністрації України. Але податківцям зараз не до цієї руїни, тому
педагоги самостійно забивають
вікна і двері і пишуть на стінах
попередження про аварійність.

трансплантацію
кісткового мозку та
лікування.

Страшна звістка кардинально
змінила життя Сахневича Максима. Саме рік тому у 19-річного
хлопця діагностували лімфому
Ходжкіна. Хлопець не до кінця
усвідомлював, що хворий на рак,
аж поки не почався тяжкий шлях
до одужання. За рік лікування
Максим пройшов 6 складних хіміотерапій, котрі дали сумнівний
результат. Чотири місяці, поки
хвороба була в стані ремісії, хлопець намагався повернутися до
нормального життя без уколів,
крапельниць та болю. Здавалось,
найстрашніше позаду, але після
проведення комп’ютерної томографії хлопцеві повідомили про
повернення онкології. Боротьба
за життя знову спіткала долю
Максима. Цього разу все стало
складніше і потребує більших
фінансових затрат, яких у хлопця
практично немає.
– Я не раз дивився смерті
в лице, для мене вона, як дружній
ворог. Можна опустити руки і сказати собі: «Я довго не проживу»,

і повірте мені на слово – так воно
і буде. Рак – це не вирок, а тимчасові труднощі, звичайне ОРВІ,
яке можна вилікувати. Якщо ви
сприймаєте його як щось невиліковне, смертельне, то ніяки ліки
вас не вилікують. Ви повинні налаштувати себе так, щоб повірити,
що все буде добре. Тоді ви швидко
одужаєте, – ділиться переживаннями Максим.
Наразі лікарі налаштовані позитивно і прогнозують одужання. Для цього потрібно пройти
дороге лікування та аутологічну
трансплантацію. За розрахунка-

ми лікарів, на хіміотерапію, обстеження, усунення ускладнень
і АУТО-ТКМ потрібно більше
200.000 гривень. Здавалося б, це
не така велика сума, але одному
зібрати її хлопцю не під силу. На
жаль, час іде проти Максима – хвороба швидко прогресує. Хлопець
з останніх сил тримається і просить небайдужих допомогти побороти цю страшну недугу. Давайте
всі разом подаруємо Максиму
шанс на життя!
Номер карти для допомоги:
4149 4390 1172 8270 – Сахневич
Максим Романович.
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Інтерв'ю

Наталія Красильникова:
«Я прагну, щоб люди відчули
документалістику на смак»
Оксана Давиденко
Світ кіно безмежний: кінозірки, червона доріжка, світова
слава… Але зазвичай все це асоціюється у людей лише з ігровим кіно, а за документальними
стрічками ще за часів СРСР міцно
закріпилась репутація нудного
«епічного полотна на теми, важливі для суспільства». Розвіювати
міфи навколо документалістики
вже четвертий рік поспіль успішно вдається Наталії Красильниковій, натхненниці та організаторці
фестивалю Lampa.dос. Про улюблену справу, шлях у професію та
українське кіно розповіла Наталія
Красильникова, документалістка
з житомирським корінням.
«Назва фестивалю Lampa.dос.
Це тому, що з лампи як пристрою
кіно технологічно почалося. Взагалі лампа – девайс, який несе світло.
І саме світло хотілося нести. Зараз,
напевно, я не можу себе зараховувати до кінорежисерів, оскільки
крайній фільм, який зняла, – це
фільм 2015 року. Проте це надзвичайно важлива відправна точка, бо
саме після нього я почала робити
фестиваль Lampa.doc. Зараз мені
фізично не вистачає часу і сил, бо
знімати документальне кіно дуже
ресурсно. Наразі я кваліфікую
себе більше як організаторка культурних заходів, ніж режисерка.
Відчуваю себе у цій ролі доволі
комфортно. І вважаю, що на даний
момент як голова Lampa.doc для
суспільства я більш важлива, ніж
як режисерка»
«У мене журналістська освіта – закінчила Київський національний університет ім. Тараса
Шевченка. Коли писала дипломну
роботу, обрала тему «Докудрама».
Почала власне дослідження, захопилась кіно і зрозуміла, що
мені більше подобається саме
ним займатись. Далі вступила
в університет ім. Карпенка-Карого на спеціальність «режисер
документального кіно». У процесі
навчання зрозуміла, що і цього
мені не зовсім вистачає, хоч у мене
на курсі були надзвичайні майстри. Але були й свої нюанси…
Я безмежно люблю своїх майстрів,
вдячна, що вони виховували в нас
людяність і етичне ставлення, але
з точки зору професійного розвитку мені дечого не вистачало, тому
у певний момент я вирішила почати навчання у кіношколі Анджея
Вайди у Варшаві. У результаті двічі

отримувала стипендію польського
уряду для творчої молоді «GAUDE
POLONIA», і це дало можливість
закінчити начальний процес і зняти на професійному рівні дебютну
роботу»
«У кіношколі Анджея Вайди
цікавий спосіб навчання, бо вже
при вступі треба мати якийсь бекграунд. Там не навчають стояти за
камерою чи записувати звук – ти
маєш приїхати і вже щось вміти, мати певні навички. З тобою
працюють майстри, що допомагають зрозуміти певні моменти,
сфокусуватись на них. Навчальний
процес також цікавий тим, що виховує розуміння і відчуття конкуренції у її позитивному сенсі. За
результатами відзнятого етюду та
написаної заявки на 25-хвилинний фільм у наступний тур потрапляє лише частина студентів.
Проходження у другий тур – це
можливість отримати невеличке
фінансування на свій фільм, чого
в практиці української кіношколи
апріорі немає»
«У нас дуже різний глядач.
Цього року дизайнерська група,
яка займалась ребрендингом,
вирішила провести аналітичне
дослідження і вивести образ нашої цільової аудиторія в образі
однієї конкретної людини. Чим
вона захоплюється? Який її віковий ценз? Вивели за певною методикою збірний образ пані Олі,
якій 30–35 років, у неї дитина або
дві, вона дуже активна містянка
і громадянка. Аудиторія у нас
дуже різнопланова, і, можливо,
тому, що заходи проходять у різних регіонах України, а у кожного
регіону свій герой»
«Сучасна українська документалістика не пов’язана із «радянщиною». Зараз багато молодих

і нових імен, які застали радянські часи, можливо, лише датою
свого народження і не відчули на
собі того впливу. Аліса Коваленко, Надя Парфан – молоді режисерки, яким близько тридцяти
років. Молоде покоління знімає
про те, що хочеться знімати, що
болить особисто їм. Особливість
і унікальність документалістики – переосмислення дійсності
і художній погляд на неї. Тут
надзвичайно важливі думка й
позиція режисера, що він чи вона
відчувають, яким чином ставляться до героя. Чесно кажучи, коли
я на фестивалях дивлюсь фільми
і не відчуваю ставлення до героя,
мені кіно перестає бути цікавим,
і я не розумію, навіщо його дивлюсь. Бо найбільш важливим є
погляд режисера. Саме такою
була одна з попередніх робіт
Аліси Коваленко, яку дуже добре сприйняла світова спільнота.
Прем’єра стрічки відбулась на
IDFA (прим. ред. – Міжнародний
фестиваль документального кіно

в Амстердамі). Фільм мав назву
«Аліса в країні війни». Авторка
сама з камерою їздила в АТО,
і це був її особистий погляд на
ситуацію, яка відбувалась тоді»
«На фестивалі Lampa.doc за
чотири роки існування не було
фільму, який би прямо розповідав
про війну. У минулому році був
фільм, який стосувався посттравматичного синдрому. Гарне кіно
молодої української режисерки
Аліни Горлової, яке я побачила
випадково на закритті фестивалю Docudays UA. Вийшло так,
що я хотіла переглянути інший
фільм і прийшла раніше. Тоді
подумала: «Ну добре, подивлюсь
і цей». І була вражена. Мене втягнуло з перших кадрів, бо це дуже
атмосферне кіно, яке дає можливість зрозуміти, що саме людина
переживає, коли перебуває у тому
стані. Кіно про одну конкретну
героїню, про одну конкретну
людину, яка намагається вийти
з посттравматичного стану. Кіно
дуже сильне. І от власне тому воно
й попало на фестиваль, оскільки
важливо було показати, з чим можуть стикнутись українці й українські сім’ї, коли повертаються їхні
рідні з війни»
«… зараз думаю, що поки зарано знімати фільми про війну.
Фіксувати дійсність, архівувати
її – так, проте ми ще не є в стані переосмислення дійсності…
Окрім того, чомусь зараз багато
фільмів, зроблених неякісно, а це
може завдати більшої шкоди, аніж
користі»
«У Житомирі глядачі менш
емоційн і. Я не знаю, з чим
пов’язана ця «емоційна шкала»,
але найменш емоційні глядачі на
Волині, що мене дуже дивувало…
От там, де в інших містах регіт,

у них тиша. Я вже думала, що не
те кіно привезли або щось не так
з файлами…»
«У програмі цього року наймолодшим серед авторів є Тадеуш
Кабіч, польській режисер. Його
фільм про Варшавський замок
та його музейних працівників.
Тадеушу 26 років, він тільки закінчив кіновиш. Є серед авторів
й метри польської документалістики – Павел Лозінський. Він
представник кіносім’ї: його батько
Марцель Лозінський свого часу
отримав премію «Оскар» за документальний фільм «89 міліметрів
від Європи». Є подружжя – Ельвіра Нєвєра і Пьотр Росоловський,
автори фільму про Абхазію. Це
визнані режисери, які свого часу
також отримали «Оскара» за документальну стрічку «Кролик
по-берлінськи». Їм трошки за сорок. Цим Lampa.dос унікальна.
Можливо, це спосіб показати,
наскільки різною може бути документалістика і ті, хто її робить»
«Ще одна задача фестивалю –
боротьба зі стереотипами й міфами. Звичайно, ми закладали
й соціальну місію. Плюс спроба
популяризації внутрішнього туризму, тому що у кожному місті
обиралася якась історично або
культурно значуща локація…
Документалістика – унікальний
контент, який дає можливість побудови діалогу. Це кіно зрозуміле
і в 16, і у 80 років»
«Іноді наступають періоди,
особливо після активного відвідування кінофестів, коли я починаю
у спілкуванні зі своїми рідними
оперувати «кіношною» лексикою і говорити: «А ти знаєш, як
у тому-то кіно люди розв’язували
ці питання?». Це ж документалістика – там реальні історії реальних
людей»
«Декілька років мого дитинства пройшли у Житомирі у бабусі й дідуся. На жаль, я мало що
пам’ятаю, якісь уривки, але дуже
яскраві і теплі… Приміром, як
кожні вихідні дідусь водив мене на
атракціони. Це дуже-дуже світлі
спогади. Житомир для мене – це
місто дитинства…»
«Мені хочеться, щоб житомиряни жили у гармонії з собою, зі
своїм містом, зі світом. Щодо кінофестивалю, то я прагну, щоб люди
відчули документалістику на смак;
комфорт і атмосферу цього кіно;
людей, які будуть поруч».
За матеріалами сайту
Zhytomyr.Travel
Фото: Марта Яроцька
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Актуально

Обов’язкова вакцинація школярів.
Що слід знати батькам?
З 1 вересня невакциновані діти не
зможуть відвідувати
дитсадки та школи.
Це спільна позиція
очільниць Міністерства освіти і науки
Лілії Гриневич і виконувачки обов'язків
міністра охорони
здоров'я Уляни Супрун.
Вони наполягають, що тільки
так можна знизити рівень інфекційних захворювань і захистити
вакцинованих дітей. Які щеплення
потрібні до школи і що робити
батькам, які принципово не хочуть вакцинувати дитину, розбиралися експерти Центру громадського моніторингу та контролю.

Чому щеплення –
це обов’язково?
Уже два роки в Україні триває
епідемія кору. За даними МОЗ,
з початку 2017 року на кір захворіли понад 115 тисяч українців у різних регіонах країни, 39 – померли
від ускладнень. За словами лікарів,
головна причина поширення хвороби – це низький рівень вакцинації і недостатній колективний
імунітет. Адже ліків від кору не

існує, і єдиний надійний метод
профілактики, як і для більшості інфекційних захворювань, – це
вакцинація.
Тож з початку цього навчального року щеплення є обов’язковою
умовою для відвідування дітьми
шкіл і дитячих садків. В іншому випадку дітей, які не мають необхідних щеплень, МОЗ рекомендує не
допускати до навчання в колективі.
Адже у школі невакциновані діти
можуть поширювати інфекцію серед інших дітей, а також ставити
під загрозу вчителів.
«Підготовка до школи – це не
тільки про те, що треба купити
зошити та щоденники. Це насамперед про здоров’я. В умовах
колективу невакцинованих дітей
інфекція поширюється дуже
швидко. І саме тому щоразу з початком навчального року кількість
хворих на інфекційні хвороби
різко зростає. Цього року ми хочемо запобігти цьому заздалегідь.
І для цього нам потрібна допомога
батьків: вакцинуйте своїх дітей,
щоб захистити їх», – підкреслює
Уляна Супрун.
Важливо знати, що недопущення невакцинованих дітей до
занять – це не тільки офіційна
позиція МОН і МОЗ, а й вимога
закону. Стаття 15 Закону України
«Про захист населення від інфекційних хвороб» передбачає, що
дітям, які не отримали щеплень
за Національним календарем, не
дозволяється відвідувати заклади
освіти.

10 необхідних вакцин

Відповідно до Національного календаря щеплень, діти до 6
років повинні мати вакцини від
10 інфекційних хвороб: гепатиту
В, туберкульозу, кору, паротиту
і краснухи, дифтерії, правця,
кашлюка, поліомієліту та хібінфекції. У 6 років дітям мають
проводити ревакцинацію проти
дифтерії, правця, поліомієліту,
кору, краснухи та паротиту. Крім
того, перед початком навчального
року дитина має пройти профілактичний огляд.
Вакцини, передбачені календарем, можна отримати безоплатно
у свого сімейного лікаря, педіатра
чи терапевта. У МОЗ запевняють,
що жодних причин сумніватися
у якості вакцин немає. Два роки
тому міністерство передало закупівлю вакцин міжнародній організації UNICEF, їхню якість також
підтверджує Всесвітня організація
охорони здоров'я (ВООЗ). Крім
того, препарати повторно тестуються в Україні після доставки.
Зараз в Україні досить вакцин
не тільки на потреби дітей, а й дорослих. Якщо якогось препарату
немає у лікарні – варто звернутися
до головного лікаря або ж у департамент охорони здоров'я в місті
чи області.
«Немає раціональних підстав
ризикувати своїм здоров’ям та
здоров’ям своєї дитини та набувати імунітет «перехворівши»,
коли маємо 100% забезпечення

якісними та безоплатними вакцинами», – наголошує Супрун.
Варто пам’ятати, що інформацію про зроблені щеплення
батьки мають передати керівництву навчального закладу разом із
пакетом документів дитини.

Невакцинованим –
до школи зась
У випадку, якщо батьки не
встигають вакцинувати дитину
до вересня або якщо вона хворіла і вакцинація була заборонена – вихід є. Потрібно порадитися
з лікарем і визначити, коли можна буде зробити щеплення. Ця
дата повинна бути вказана у довідці, тоді дитину допустять до
занять у школі.
Якщо ж батьки принципово
відмовляються від щеплень, вони
мають право змінити форму навчання на дистанційну.
«Вимога щодо щеплень закріплена законом та підтверджена
рішенням Верховного Суду, тобто слідувати цим правилам має
кожен з нас. Якщо батьки відмовляються від вакцинації, то вони
мають право обрати альтернативну форму навчання, наприклад,
дистанційну чи індивідуальну.
Тобто держава в будь-якому випадку надасть можливість та доступ кожній дитині до шкільної
освіти», – пояснює міністр освіти
Лілія Гриневич.
Якщо невакциновану дитину
все ж приймуть до школи або

садка, відповідальність буде нести керівник навчального закладу,
а також місцеві органи влади.
«Ви можете мати право не
вакцинувати власних дітей, але
не можете наражати на небезпеку
захворіти інших дітей. Адже колективний імунітет працює лише
тоді, коли більшість дітей має щеплення. Якщо приходить великий
відсоток дітей без щеплень, вони
наражають на небезпеку хвороби й дітей, які вакциновані. При
епідемії вони також можуть захворіти», – наголошує голова громадської організації «Батьківський
контроль» Оксана Макаренко.
Експерти кажуть, що батькам
нещеплених дітей не варто обурюватись і влаштовувати скандали
у школі або лікарні. Адже Верховний Суд України вже ухвалив
рішення на користь обов'язкової
вакцинації і визнав: заборона відвідувати дитячі садки невакцинованим дітям законна. Це рішення
остаточне у справі жінки, яка звернулась до суду через «порушення
права її сина на освіту», коли її невакциновану дитину відмовилися
приймати в садок.
Попри всі аргументи за вакцинацію є чимало українців, які
принципово відмовляються від
щеплень. МОЗ робить усе можливе, аби підвищити рівень вакцинації в Україні. Можливо, недопуск
дитини до навчання у колективі
стане ще одним аргументом, щоб
батьки переглянули свої погляди
на охорону здоров’я.

Аудитори у КЗ «Централізована бібліотечна система»
виявили порушень на суму 275 тисяч гривень
Руслан Мороз

За повідомленням
пресслужби Управління Північного офісу
Держаудитслужби
в Житомирській області, аудитори Житомирщини виявили
порушень на суму
275 тисяч гривень у комунальному закладі
«Централізована бібліотечна система» Житомирської міськради.
Фахівці Управління Північного офісу Держаудитслужби
в Житомирській області під час

ревізії фінансово-господарської
діяльності комунального закладу
«Централізована бібліотечна система» Житомирської міської ради
за період 01.01.2014 до 30.04.2019
виявили порушень, що привезли
до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 275 тис. грн.
Зокрема, аудитори виявили
порушення законодавства під час
нарахування та виплати працівникам заробітної плати за сумісництвом та здійснення перерахування єдиного соціального внеску,
що призвело до зайвих витрат на
загальну суму 141 тис. грн. Під час
ревізії встановлено, що комунальним закладом зайво витрачено
майже 70 тис. грн на оплату підрядним організаціям завищених
обсягів та вартості виконаних
ремонтних робіт. Аудитори встановили, що коштом загального
фонду покриті витрати на суму
понад 28 тис. грн на оплату плат-

них послуг із ксерокопіювання,
які мали проводитися за рахунок
спеціального фонду. За результатами проведеної під час ревізії
інвентаризації встановлено нестачу книг та товарно-матеріальних
цінностей на суму 15 тис. грн.
Окрім того, виявлено низку
інших порушень, пов’язаних зі
списанням на фактичні видатки
неотриманих періодичних видань,
неперерахування до міського бюджету коштів тощо, загальна сума
яких становить 21 тис. грн.
Наразі забезпечено усунення порушень на суму понад
108 тис. грн.
За недотримання законодавства з фінансових питань на 3
посадових осіб закладу складено
протоколи про адміністративне
правопорушення з фінансових
питань та 2 протоколи з порушеннями законодавства про закупівлі. Керівнику закладу наді-

слано обов’язкові до виконання
вимоги про усунення виявлених
порушень. До об’єкта контролю
застосовано заходи впливу у вигляді попередження щодо усунення порушення бюджетного
законодавства та зупинення операцій з бюджетними коштами.

Про результати ревізії повідомлено прокуратуру Житомирської області та Управління культури Житомирської міської ради.
Нагадуємо, що наше видання
вже публікувало матеріал про
зловживання у сфері бібліотечної
системи міста.
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Кримінал

У Озерному облили На Звягельщині
фарбою пам`ятник підлітки обікрали
Героям АТО
2 продуктові магазини
Поліцейські встановлюють причетних
до пошкодження
пам'ятника.

23 серпня, у День Державного
Прапора, у військовому містечку в смт Озерному Житомирського району відкрили
пам`ятник захисникам
України. Однак у ніч з 23
на 24 серпня невідомі облили червоною фарбою
скульптуру Покровської
Божої Матері, яка є частиною пам’ятника і символізує оберіг для вояків.
Про це місцеві жителі
повідомили правоохоронцям.
Як зазначають у відділі комунікації поліції
Житомирської області,
повідомлення про подію
надійшло уранці 24 серпня. На місці працювала
слідчо-оперативна група
Житомирського відділу
поліції.
За вказаним фактом
розпочато кримінальне
провадження. Попередня

правова кваліфікація події – ч. 1
ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України.
Законодавством таке правопорушення карається від штрафу до
позбавлення волі терміном до 3
років.
Нині триває подальше встановлення всіх обставин, – інформують у поліції.

Збив і втік: у Малині
поліція затримала
підозрюваного
у смертельному
травмуванні пішохода
24 серпня
у м. Малині сталася
дорожньо-транспортна пригода за участі
"Мерседес Спрінтер",
у результаті якої смертельні травми отримала пішохід.
Водій з місця пригоди утік.
Поліцейські встановили чоловіка та затримали його наступного
ранку. Як повідомляють у відділі
комунікації поліції Житомирської
області, дорожньо-транспортна
пригода сталася близько 21:30 на
вулиці Кримського райцентру.
Попередньо водій автомобіля,
41-річний місцевий житель, не
впорався з керуванням та виїхав

на тротуар, де допустив наїзд на
жінку-пішохода, 1964 року народження. У результаті від отриманих травм вона загинула. Водій
з місця ДТП утік.
Поліцейські спочатку виявили
неподалік місця пригоди авто з характерними механічними пошкодженнями, а згодом розшукали
і керманича. Нині він затриманий
у порядку ст. 208 (затримання уповноваженою службовою особою)
Кримінального процесуального
кодексу України.
Нині у рамках кримінального
провадження, розпочатого за ч. 2
ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами,
які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу
України, триває з’ясування всіх
обставин події.

Загальна сума збитку склала 15 тис. грн.
Двох жителів Новоград-Волинського району поліцейські обґрунтовано підозрюють у причетності
до крадіжок з двох продуктових
магазинів.
«Про візит невідомих до зачиненого торговельного закладу на
околиці міста Новограда-Волинського власниця дізналась уранці
19 серпня. У приміщенні вона застала безлад, помітила відсутність
товарів на полицях і зникнення
з каси 800 гривень. Про злочин
жінка повідомила до поліції.
Правоохоронці встановили, що
невідомі проникли до магазина
уночі, попередньо витягнувши
віконне скло.
Аналогічний випадок стався
вже за кілька днів у с. Пилиповичах. Про це правоохоронців сповістила також власниця сільського
магазина. Потрапити у приміщення зловмисникам не склало
труднощів, оскільки торговельний заклад перебував у процесі
ремонту і частина даху не була
перекрита. Цим і скористались
невідомі, спустошивши касу на
4 тисячі гривень і прихопивши
разом продукти харчування», – інформують у відділі комунікації

поліції Житомирської області.
Як повідомив заступник начальника Новоград-Волинського
відділу поліції Олександр Вовченко, у результаті вжитих необхідних заходів дільничні офіцери
поліції викрили осіб, причетних
до обох фактів. Ними є двоє односельчан віком 15 та 16 років, які
у присутності батьків зізнались
у скоєному. Сума збитку для
обох крамниць склала близько
15 тисяч гривень. Частину ви-

краденого поліцейські знайшли
за місцем проживання одного зі
спритників. Решту хлопці використали на власний розсуд.
Нині за обома фактами розпочаті і тривають кримінальні
провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу
України. За подібні протиправні
діяння чинним законодавством
передбачено покарання у вигляді
позбавлення волі на строк від 3
до 6 років.

Жахлива автотроща
у Малинському районі
Загинули обидва
учасники ДТП.
Як повідомляють у відділі комунікації поліції Житомирської
області, 23 серпня на автодорозі
Київ – Ковель – Ягодин, поблизу
с. Малинівки, сталася дорожньотранспортна пригода за участі
двох вантажівок. Обидва водії загинули. Поліція встановлює причини та обставини ДТП у межах
досудового розслідування.
«Попередньо близько 23:40
водій автомобіля «DAF», рухаючись у напрямку м. Коростеня, не
впорався з керуванням та виїхав
на смугу зустрічного руху. Там
сталося лобове зіткнення з вантажівкою "Мерседес".
Від отриманих травм на місці
події загинули обидва водії 1995
року народження», – зазначають
у відділі комунікації поліції Житомирської області.
За даним фактом розпочато
досудове розслідування за ч. 2

ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами,
які керують транспортними засобами) КК України.
Поліція зак ликає водіїв:
будьте максимально уважними

та обережними. При найменших ознаках утоми, недосипання чи поганого самопочуття не
сідайте за кермо. Пам’ятайте, що
від вашої відповідальності залежить життя та здоров'я і ваше,
і оточуючих.
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Сергій Сухомлин звільнив
начальника ТТУ Євгенія Демчика:
деталі і думки сторін
Міський голова
Сергій Сухомлин звільнив Євгенія Демчика
з посади керівника
Житомирського трамвайно-тролейбусного
управління.
Відповідне розпорядження
№ 841 підписано мером 22 серпня
2019 року. Згідно з документом,
звільнення пов'язане із систематичним невиконанням Євгенієм Демчиком без поважних причин обов'язків,
покладених на нього контрактом,
Міський голова Сергій Сухомлин
прокоментував ситуацію житомирським ЗМІ: «Дійсно, сьогодні мною
було підписане розпорядження про
розірвання контракту з колишнім
вже керівником ТТУ Євгенієм Демчиком. Причиною стали результати
перевірки та рекомендації комісії,
а саме – вони рекомендували застосувати дисциплінарне стягнення або
звільнення. Результати перевірки,
я думаю, ми на наступному тижні
оприлюднимо. Скажу лише, що
комісія досліджувала тільки два моменти – закупівлю палива і шин для
тролейбусів і автобусів, і при цьому
виявила порушень на 44 сторінки».
Екс-керівник ТТУ Євгеній Демчик зазначив, що це був складний
рік, але такому досвіду може позаздрити кожен, і розповів про свою
відкритість по відношенню до людей
і колективу:

«Головне, що мені вдалося донести людям, – що можна жити інакше. Що ти можеш ходити на роботу
з високо піднятою головою, пишатися підприємством, працювати
в нормальних умовах, не відчувати
себе другосортним. Так, як було раніше, у найкращі для ТТУ часи. Що
ти можеш вимагати у влади зробити
трамвайно-тролейбусне управління
генеральним перевізником у місті
і при цьому не боятися гніву чиновника, який отримує зарплату
з наших податків»,– написав Євгеній
у Facebook.
Демчик зазначив, що привідкрив
завісу над тим, що транспортної реформи у Житомирі насправді немає.
«На тілі ТТУ утворилися присоски, які просто тягнуть з нього
гроші… Це підприємство використовували як пилосос, і наші
з вами гроші тягнуло в кишені 3–4
людей. А ось результати пожинають
якраз-таки пасажири комунального
транспорту. Старий рухомий склад,
часті поломки, як результат – зміни
в графіках, і люди вже зляться на
зупинках», – зазначив Євгеній.
Екс-глава ТТУ нагадав про виграну у суді справу у КП «Житомиртранспорт»: «Ми зуміли довести,
що вони не повертають нам зібрану
виручку, і тепер вони зобов'язані перерахувати ТТУ 500 000 гривень».
Згадав про аферу із закупівлею
неякісних валідаторів, ввезених
у країну практично контрабандою,
та розповів про те, як власне пройшло звільнення:
Розпорядження про розірвання

контракту Євгенію вручили особисто чиновники міської ради на
урочистому заході на честь 120-річчя
трамвая, яке, втім, пройшло досить
непомітно для міста.
Демчик підкреслив, що розуміє,
«він особливий» і з самого початку
знав, що буде нелегко. У найближчий час екс-керівник ТТУ має намір
подати в суд, «щоб опротестувати
цей нікчемний акт перевірки та
оскаржити розірвання контракту».
Передісторія конфлікту. 15 липня 2019 члени наглядової ради КП
«Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» доручили
контрольно-аналітичному відділу
провести перевірку в ТТУ.
17 липня у ТТУ виникла суперечка між керівництвом підприємства і аудиторами міської ради, які
прийшли перевіряти документацію

щодо закупівлі палива ЖТТУ за завищеними цінами.
19 липня мер Житомира Сергій Сухомлин на своїй сторінці
у Facebook заявив, що через раптову
хворобу директора ТТУ довелося
відкласти підписання угоди з ЄБРР
про отримання 2 мільйонів євро
грантових коштів. У відповідь Євгеній Демчик, не соромлячись слів,
звинуватив мера у брехні.
23 липня мер Житомира підписав розпорядження про відсторонення від посади керівника Житомирського ТТУ Євгенія Демчика,
щоб той не заважав проведенню
перевірки з 24 липня до 7 серпня.
Протягом усього періоду перебування на посаді керівника ТТУ
Євгеній Демчик перебував у стані
конфлікту з відомими в нашому
місті «реформаторами» – Дмитром
Ткачуком, Владом Пучичем і Іваном
Фурлетом.
P. S. Нагадуємо, що у комунальному підприємстві «Житомирське
трамвайно-тролейбусне управління»
26 липня розгорівся черговий скандал. До адмінприміщення, що по
вулиці Вітрука, викликали поліцію.
За словами нового в.о начальника
Максима Манухіна, екс-керівництво
відмовляється передати йому печатку та статут підприємства. Зі свого
боку працівники ТТУ стали на захист
Євгенія Демчика, якого відсторонили
від посади на час проведення перевірки підприємства. Вони називають
приїзд нового директора з наглядовою радою «рейдерським захопленням», а сам Демчик заявляв про
ймовірні фальсифікації документів
з метою його дискредитації.
З 24 серпня обов’язки керівника
комунального підприємства «Житомирське трамвайно-тролейбусне
управління» буде виконувати Максим Манухін. Відповідне розпорядження від 23 серпня 2019 року за
підписом в. о. міського голови Світлани Ольшанської опубліковане на
офіційному сайті міської ради.

КОЛОНКА
Що робити,
коли безпідставно
відмовляють
у безкоштовному
проїзді?
До Романівського бюро
правової допомоги звернулася жителька селища Мирополя Вікторія Міщенко (ім’я
та прізвище змінені з етичних
міркувань, – прим. автора).
Жінка цікавилась, що робити,
коли водії безпідставно відмовляють у безкоштовному
проїзді. Консультацію в межах
проекту «Я маю право» надали фахівці Романівського
бюро правової допомоги.
Водій чи власник автобуса,
коли відмовляють у пільговому проїзді, посилаються на те,
що держава їм нічого не компенсує за перевезення. У таких випадках ви можете посилатися на статтю 37 Закону
України «Про автомобільний
транспорт», де вказано:
«Автомобільному перевізнику, який здійснює перевезення пасажирів на автобусних
маршрутах загального користування, забороняється відмовлятися від пільгового перевезення. Безпідставна відмова від
пільгового перевезення тягне
за собою відповідальність згідно із законом».
Безпідставна відмова від
п е р е д ба ч е н о го з а ко н о м
пільгового перевезення громадян тягне за собою накладення штрафу на водіїв
транспортних засобів, громадян – суб'єктів підприємницької діяльності у розмірі
восьми неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
На сьогодні це 136 гривень.
(статті 133–1 Кодексу України
про адміністративні правопорушення)
У разі порушення фіксуйте
відмову на відео, попросіть
контакти свідків. Зібрані дані
допоможуть вам у подальшому подати заяву або скаргу
до працівників поліції чи до
Державної служби України
з безпеки на транспорті. А за
потребою захистити свої порушені права у суді.
Виникли питання? За юридичною консультацією звертайтесь до місцевих центрів
та бюро правової допомоги. Їх адреси та контакти
ви можете знайти на сайті
http://zhytomyr.legalaid.gov.
ua/ua/ у розділі «Місцеві
центри».
Більше інформації про 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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Зручні розрахунки з QR-кодом:
що це і як користуватись?
Незабаром власники смартфонів
зможуть переказувати
кошти, лише скануючи QR-код.
Національний банк України
уже розробив відповідні правила і надіслав їх для обговорення
фінансовим установам. Утім,
більшість українців досі мало
знають про цю технологію. Які
переваги надає QR-код і де його
можна застосовувати, розповідає
Центр громадського моніторингу
та контролю.

Що таке QR-код?

QR-код (з англійської абревіатура перекладається як «швидка
відповідь») є одним із засобів
шифрування інформації. Він
виглядає як квадрат, який складається із дрібніших квадратів.
Перетворити на QR-код можна
будь-яке зображення чи текст, наприклад, опис картини у музеї чи
платіжні реквізити на чекові. Для
цього використовують спеціальні
комп’ютерні програми – генератори QR-кодів.

Для розшифрування інформації використовують звичайний
смартфон або планшет. Достатньо
вибрати програму сканування
QR-коду і навести фотокамеру на
нього. За кілька секунд на екрані
з’явиться інформація, прихована
у коді. Таким чином, QR-код економить час і усуває можливість
будь-яких помилок під час передачі інформації. Зісканувати QR-код
може навіть маленька дитина.

Як і де платити по QR-коду?

В Україні використання QRкодів для розрахунів набуває все
більшої популярності. Сьогодні за
допомогою QR-коду можна оплатити проїзд у громадському транспорті у 21 місті. За 6 місяців 2019
року українці придбали 3,4 млн
QR-квитків, а загалом з часу запуску послуги оплатили через
QR-код 8 млн поїздок.
«Оплата проїзду по QR сьогодні найбільш затребувана порівняно з іншими технологіями
безконтактної оплати проїзду
в міському транспорті, – розповів
заступник керівника напрямку
платежів і переказів Приватбанку
Артем Фесько. – Поки що це єдина в Україні технологія оплати

проїзду із замкнутим контуром,
тобто коли пасажир зрозумілим
чином може оплатити проїзд,
а контролер або кондуктор може
перевірити оплату конкретного
пасажира».
Оскільки оплата за QR-кодом
є способом безготівкового розрахунку, то покупець обов’язково
повинен мати банківську картку,
прив’язану до відповідного додатку у смартфоні чи планшеті. Такими додатками можуть
бути: Приват24, LiqPay, MobiPay,
A n d r o i d P a y, S a m s u n g P a y,
ApplePay, GooglePay, VodafonePay,
EasyPay, Tachcard тощо. Сама
платіжна картка при цьому не
потрібна. Платіж здійснюється
лише за допомогою ґаджета. А вся
операція займає менше хвилини.
Таким чином, наголошують
експерти, покупці не ризикують
неправильно ввести реквізити чи
суму, тому що вся ця інформація
вже закладена у QR-коді. Їм також
не потрібно передавати дані своєї
картки стороннім особам, тож ці
платежі абсолютно безпечні.
Теоретично за будь-який товар
чи послугу можна заплатити за
допомогою QR-коду, якщо власник бізнесу його згенерує. Сам код

може бути розміщений на стікері
з товаром, чекові тощо. Наразі,
крім транспорту, українці можуть
оплатити через QR-код деякі комунальні послуги, а також їжу
у низці кав’ярень та ресторанів.

Майбутнє QR-коду в Україні

Фахівці прогнозують розширення використання QR-коду
в Україні. Зокрема, сприятиме
цьому поява єдиних правил для
використання QR-коду у фінансових операціях, про що вже заявив
Нацбанк.
Відповідно до проекту Нацбанку, українці зможуть здійснювати грошові перекази та
оплачувати комунальні послуги
за допомогою QR-коду. При цьому
формувати код зможуть як банки,
так і самі громадяни, ввівши відповідні реквізити до генератора
QR-кодів.
Переказати кошти можна буде
трьома шляхами: безготівково
у відділенні банку або через додаток у смартфоні для власників
карток, готівкою через касу банку – для всіх інших. У кожному
з випадків потрібно буде сканувати QR-код із реквізитами одержувача платежу. За такою ж схемою

планується оплата комунальних
та інших послуг.
Більше того, незабаром за допомогою QR-коду можна буде не
лише сплатити за товар, а й отримати його. Йдеться, наприклад,
про купівлю електронних книжок.
За словами автора проекту Андрія
Афоніна, це буде вигідно як видавцям, так і читачам.
«Людина заходить у місце, де
ця книжка продається – книжковий магазин, кав'ярня, потяг,
заправка, коворкінг, готель або
будь-яке місце, де можна поставити листівки – платить готівкою
або карткою, розгортає листівку,
стирає QR-код, дістає телефон,
сканує код та отримує книжку
в автоматичному режимі. Вам
немає потреби заходити в інтернет-магазин. Ми спростили цей
процес», – пояснив Афонін.
У майбутньому, на думку
фахівців, QR-код здатен замінити каталоги, тексти на афішах,
товарних упаковках і рекламних
оголошеннях. Уже сьогодні QRкоди розміщують біля музейних
експонатів та визначних пам’яток
та розміщують на банерах. Попереду – ще більша цифровізація,
вважають експерти.

Батьки отримають більше можливостей
для навчання дітей вдома
Уже з вересня батьки школярів зможуть
скористатися всіма видами індивідуальної
форми навчання – сімейною (домашньою)
освітою, екстернатом
або педагогічним
патронажем.
Вони передбачають гнучкіший
спосіб навчання та дозволяють
створити індивідуальну освітню
траєкторію під потреби кожної
окремої дитини. Зміни до Положення, яке регулюватиме кожну
з цих форм, були затверджені наказом МОН та набрали чинності
сьогодні, 20 серпня 2019 року.
Раніше дитина могла навчатися на індивідуальній формі виключно за наявності поважних
причин. Дозвіл на таке навчання
обов’язково мало надати місцеве
управління освіти. Відтепер зарахування (переведення) учня
на будь-яку з індивідуальних

форм не потребує додаткового
погодження.
У Положенні докладно розписано, як саме має бути організовано навчання для кожної з форм.
Сімейна (домашня) форма
освіти. Навчатися за такою формою зможуть учні, чиї батьки бажають і готові самостійно організовувати освітній процес в домашніх
умовах. Разом з тим учень має бути
зарахованим до певного закладу,
який відслідковуватиме його прогрес у навчанні. Батьки також мають написати заяву щодо навчання
дитини за сімейною формою.
Важливо, щоб дитина не відставала від однолітків, а її знання
відповідали бодай рівню Держстандарту. Для цього учні проходитимуть оцінювання 4 рази на рік,
зокрема, складатимуть підсумковий контроль. У випадку поганих
результатів педагогічна рада може:
• рекомендувати батькам перевести дитину на інституційну
форму (для учнів 1–4 класів);
• своїм рішенням перевести
учня на інституційну форму (для
учнів 5–11 (12) класів).
Водночас сумлінним батькам,

які дійсно хочуть дати дітям кращу
освіту, школа всіляко сприятиме
для організації процесу навчання.
Так, вони отримуватимуть консультації та допомогу вчителів, їм допоможуть скласти індивідуальний
навчальний план дитини, нададуть
підручники та рекомендації щодо
подальшого навчання.
Екстернат. Для зарахування
на екстернат учень має подати заяву та документ, що підтверджує
підставу для переведення. Серед
поважних причин – неможливість
відвідувати заняття у школі чи
скласти річне оцінювання. Екстернат, зокрема, орієнтований на
учнів, які опанували або можуть
опанувати один чи декілька предметів, класів чи навіть рівнів освіти
швидше своїх однолітків.
Батьки та учні, що проживають на неконтрольованій території
або на території лінії зіткнення,
можуть подати документи для
зарахування на екстернат у електронному вигляді. Зарахування
учнів, які не мають документів про
попередню освіту, проходитиме
після оцінювання у закладі, де він
планує навчатись.

Педагогічний патронаж.
Така форма передбачена для
учнів, які за станом здоров’я
не можуть відвідувати школу
щодня, перебувають на стаціонарному лікуванні у закладах
охорони здоров’я або потребують навчання біля лікарняного
ліжка. Також вона пристосована
до потреб учнів, що здобувають початкову та базову освіту
у школах сільської місцевості,
в яких через малокомплектність
(менше 5 учнів на клас) не може
бути організоване навчання
у закладі.

Педагогічний патронаж передбачає індивідуальний супровід
вчителя для конкретного учня.
Водночас велика увага приділяється самостійному опрацюванню
матеріалу дитиною. За такого навчання важливим є партнерство
між учнем, вчителем та батьками,
адже вони мають спільно визначити інтенсивність та результативність навчання.
Форми здобуття освіти, які
можна отримати у конкретній
школі, мають оприлюднюватися
на її сайті або на сайті засновника.
Пресслужба МОН
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Від аварійної дороги до нової: 5 кроків
для місцевих органів самоврядування
В Україні з 2015 року
відбувається оновлення інфраструктурних
проєктів, зокрема
доріг. Яка ситуація
із ремонтом доріг по
областях, як розподіляються кошти та як
місцевій владі домогтися ремонту, розповідає Ольга Нос, регіональний координатор
CoST Ukraine.
Одна з головних проблем –
нерівномірний розподіл коштів.
Наприклад, у 2018 році Вінницька
САД (служба автомобільних доріг)
уклала договори з підрядниками
на суму 2,5 млрд грн, а Херсонська – лише на 0,3 млрд грн.

Чому так відбувається?
Справа у вчасному
плануванні та використанні
співфінансування

При плануванні закупівель
розпорядники місцевих бюджетів збирають інформацію від
громадян та органів місцевого
самоврядування. На основі цієї
інформації та власних обстежень
формується перелік доріг, які
планують ремонтувати наступного року, – залежно від наявного
фінансування.
Якщо у обласної влади не вистачає грошей на ремонт певної
дороги, а потрібні кошти є в бюджеті ОТГ, району або населеного
пункту, можна запропонувати
співфінансування – навіть якщо
це 99% вартості. Повідомити про
готовність до співфінансування
варто заздалегідь, ще до того, як
переліки об’єктів подадуть на
затвердження голові обласної
державної адміністрації.
Вид ремонту визначає балансоутримувач після власного
обстеження. Найкраще рішення
для органів самоврядування – направити на обстеження також
свого представника. Якщо при
обстеженні дороги виявили недоліки, які вказують на необхідність капітального ремонту, – а це
недостатня міцність дорожньої

конструкції (дорожній од яг
та земляне полотно), потрібно
обов’язково зазначити це у зверненні з посиланням на нормативні документи.
Наразі є велика диспропорція у розподілі коштів за видами
ремонтів. Так, на капітальні ремонти доріг державного значення
виділили 3 млрд грн, а на поточні
середні ремонти – 26 млрд грн
(у 2018 році по всіх обласних
САД).

Що потрібно зробити
органам самоврядування
для того, щоб місцеві дороги
потрапили до плану робіт?
Головне – вчасно подати заявку. Тут як ніколи доречне
прислів’я «Готуй санчата влітку»,
а точніше, з березня.
1) У березні потрібно зібрати
звернення від громадян, оглянути
ділянки, зафіксувати недоліки.
2) У травні – обрати пріоритетні ділянки залежно від навантаження, наявності соціальних
об'єктів та стратегії розвитку;
розглянути можливість співфінансування ремонту.

3) Уже у червні варто направити звернення балансоутримувачу
з проханням включити обрані ділянки до переліку доріг, які будуть
відремонтовані наступного року.
Для підсилення – залучити громаду.
4) З липня і до голосування
бюджету потрібно контролювати
зворотній зв'язок по зверненню,
комунікувати з балансоутримува-

чем дороги, контролювати вибір
виду ремонту, залучити до роботи депутатів-мажоритарників ВР
та депутатів облради.
5) Наступного року дуже
важливо під контролем громади
моніторити закупівлі та контролювати роботи.
За матеріалами
VoxConnector

І для громадян, і для бізнесу: як зробити
ринок землі вигідним для всіх?
Дарина Марчак,
координаторка Громадської коаліції за
скасування земельного мораторію
Президент та його команда
впевнено говорять, що законодавство щодо ринку землі в Україні
буде ухвалено до кінця поточного року.
Однак досі точаться суперечки щодо того, який саме формат
(модель) ринку потрібен нашій
країні. Громадська коаліція за
скасування земельного мораторію
провела вже три фахові дискусії
про те, якими мають бути оптимальні умови функціонування
ринку землі.
6 висновків третьої панельної
дискусії «Що мають робити та як
працювати державні органи, аби
майбутній ринок землі в Україні
був вигідним для всіх?»:
1. Потрібно ліквідувати можливість безоплатної приватизації
земель, бо цей інструмент використовують в корупційних цілях.
Зараз з 60,4 млн га приватизовано

вже близько 60% – і це при тому,
що правом на безоплатну приватизацію скористалися лише
17 млн громадян. Очевидно,
«безоплатної» землі на всіх не вистачить, і це робить безоплатну
приватизацію інструментом маніпуляцій з боку чиновників, які
розпоряджаються цією землею.
2. Потрібно перегляну ти
функції Держгеокадастру – зараз
орган реєструє, управляє, передає право власності та контролює
всі процеси набуття і реалізації
прав на землю. Тобто фактично
ДЗК перетворився на потужну
вертикально-інтегровану «державну корпорацію», що агресивно відстоює та лобіює власні
відомчі інтереси на всіх рівнях
державного управління. Натомість країні потрібне сервісне
відомство, яке б опікувалося технічними питаннями координації
національної інфраструктури геопросторових даних.
3. Органам місцевого самоврядування мають бути передані всі
ті питання управління земельними ресурсами, які доцільно
вирішувати саме «на місцях». Передусім мова про інвентаризацію

земель, просторове планування
території, рішення щодо того,
яким має бути цільове призначення земель, тощо.
4. Потрібно забезпечити
прозорість даних – кожен громадянин повинен мати доступ
до повної інформації про земельні ділянки, їх власників (окрім
персональної інформації), суми

купівлі-продажу. Зараз багато
даних закрито від публічного
доступу, що створює необхідність «йти за витягом», а відтак
платити додаткові кошти. Саме
тому необхідно перевести всі процедури в онлайн, оцифрувати їх
та мінімізувати особисту комунікацію між конкретним чиновником, що приймає рішення, та

громадянином.
5. Потрібно об’єднати всю
інформацію, яка стосується земельних ресурсів та нерухомості, в один реєстр. Зараз наявна
інформація неповна і розпорошена серед кількох реєстрів – ії
бракує як державі для прийняття
управлінських рішень, так і громадянам. З реєстрами також нерозривно пов’язано посилення
спроможності України протистояти рейдерству, що є одним
із пріоритетів для нової влади.
6. Нарешті, інституційна
рамка земельної реформи – це
не лише про реформу діючих
інституцій. Це також про доцільність створення механізмів/
інституцій, які допоможуть забезпечити фермерів та середніх
агровиробників фінансовим ресурсом після створення ринку
землі. Офіс Президента розглядає можливість/доцільність створення спеціальної інституції, на
яку буде покладено відповідне
завданн я. За словами представника Офісу, розробка всіх
необхідних для запровадження
ринку земель законів є «питанням наступних півроку».
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Споживачу

Середа, 28 серпня 2019

СТІНИ І СТЕЛЯ у приватному
будинку: варіанти оздоблення
Побудувати власний приватний будинок – це тільки півсправи. Його ще потрібно оздобити, та не просто як-небудь,
а так, щоб раділи очі. При цьому дизайн
стін повинен гармоніювати з оформленням стелі, утворюючи єдиний стиль.
У цій статті ми зупинимося на варіантах обробки стін і стелі у приватному
будинку.
Стіни – це своєрі дна «оболонка»
інтер’єру. Від їх декору залежить багато
чого: і кольоровий «клімат» у квартирі,
і її стиль, і навіть відчуття затишку або
навпаки. Якщо стіни оздоблені невдало,
тоді жодні, навіть найкращі, меблі не
виправлять становище. Отож багато що
залежить від правильного вибору матеріалів для оздоблення стін. Розглянемо
найпопулярніші варіанти.

Шпалери

Шпалери міцно увійшли у наше життя як засіб обробки стін і стелі квартири
або будинку. Грамотно підібрані і правильно поклеєні шпалери є істинною
прикрасою нашого житла. Є кілька видів
шпалер, і кожен з них підходить до певного типу житла. Одні краще підходять
для передпокою, інші – для кухні, треті –
для вітальні та спальні.

За допомогою правильно підібраної
гами кольорів можна докорінно змінити
кімнату. Так світлі шпалери візуально
збільшать кімнату і додадуть у неї світла.
Більш темні – навпаки, зменшать простір
і дадуть відчуття прохолоди. Так само
зверніть увагу і на розміри візерунка
на полотнах.

Фарбування стін

Наразі все більш актуальним способом
оздоблення стін у будинках є фарбування.
Це стало можливим тому, що на ринку
оздоблювальних матеріалів з’являються
все нові й нові види фарб. При цьому використовуються сучасні технології та способи
фарбування поверхонь.
Сьогодні більшість людей із середнім
рівнем доходів відмовляються від купівлі
шпалер для обробки своїх житлових
приміщень. Помітно знижується і популярність інших видів обробки. Ціни
на оздоблювальні матеріали постійно
зростають. У цих умовах фарба – доступний матеріал для обробки, якість якого
постійно поліпшується, а ціна падає.
При цьому збільшення попиту на фарбу
викликає і підвищення обсягу продажів.
А те, що масово купується покупцями,
не може коштувати дорого.

Декоративна штукатурка

Чудові якості декоративної штукатурки не потребують додаткових рекомендацій. Дві кімнати, навіть оброблені
однією людиною за допомогою одних
і тих же матеріалів і техніки, ніколи не
будуть однаковими. Кожна ексклюзивна, адже малюнок штукатурки на стіні
повторити неможливо. З її допомогою
можна створювати цікаві ефекти, потрібно тільки оволодіти необхідною технікою. Таке покриття є дуже стійким до
різного роду шкідливих впливів. Його
важко забруднити, але якщо це якимось
чином сталося – легко відмити.

М’які стіни в сучасному інтер’єрі

Існує величезна кількість всіляких
методів ексклюзивного дизайнерського
оформлення стін у квартирі. Візуально
привабливим і найбільш ефектним варіантом вважається драпірування стін
тканиною. Різноманіття несподіваних
стилістичних рішень і насичена колірна палітра благородних відтінків, нескінченний політ дизайнерської думки
і можливість використання різнофактурної оздоблювальної тканини дозволяють
створювати високохудожні рішення в об-

ласті оформлення сучасного інтер’єру.
Серед основних варіантів створення
м’якої поверхні виділяють:
• драпіровку;
• повну обтяжку стінової поверхні із
застосуванням рейкового каркасу;
• повну обтяжку із закріпленням
у стилі капітоне;
• створення м’яких плиток.
Як зробити стелю в приватному будинку
Почнемо з того, що приватний будинок може бути зведений з різних матеріалів, тому конструкції перекриттів також споруджуються з різних елементів.
Основними з них є:
• бетонні плити перекриття або монолітна стеля;
• стеля по балках перекриття (зазвичай використовують дерев'яні бруси).
Варіант обробки стелі багато в чому
залежить від матеріалу, з якого виконано
перекриття. Розглянемо окремо кожен
з них.

Бетонні плити перекриття

Така стеля відрізняється підвищеною
міцністю, але от про рівність її поверхні
говорити не доводиться. Тому не виключено, що в ряді випадків її доводиться
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вирівнювати. Правда, це буде залежати
від оздоблювального матеріалу. Почнемо
з найпростішого.

Фарба і шпалери

Ці види обробки вважаються традиційними. І багато заміських забудовників
віддають перевагу саме їм, вважаючи їх
одними з найбільш дешевих способів
декорування стелі.

Натяжні й підвісні стелі

Якщо справа стосується занадто великого перепаду, то не варто особливо
ламати голову над тим, як провести облаштування стелі в приватному будинку.
Тут є тільки 2 варіанти – підвісні або
натяжні конструкції.
Плюс натяжної стелі полягає в тому,
що після його установки не потрібна
подальша обробка. Це вже готовий декоративний елемент, дизайн якого можна
вибрати за своїм розсудом. Це перше.
Друге – така стеля встановлюється за пару годин. При цьому немає ні
брудних трудомістких, ні підготовчих
робіт. Установники привезуть з собою
готове полотно, натягнуть його на стелю
і поїдуть. Все просто і швидко. Зате які
можливості в плані дизайну відкриває
цей матеріал!
Однак самостійно змонтувати натяжні стелі ви не зумієте, оскільки це
складний процес, що вимагає не тільки
знань і досвіду, але і наявності спеціальних інструментів і обладнання. Та й
навички роботи з цими інструментами
приходять у процесі їх використання.
Тому не ризикуйте.
А ось підвісні гіпсокартонні стелі –

Середа, 28 серпня 2019
це те, що ви цілком можете зробити
самостійно. Для цього всього лише потрібно спорудити каркас з металевих
профілів, прикріпити до нього гіпсокартонні листи і обробити їх ґрунтовкою
й шпаклівкою. Після цього таку стеля
можна фарбувати або наклеювати на
неї шпалери.
Другий тип підвісної конструкції – це
пластикові панелі. Вони монтуються так
само просто, як і гіпсокартон. До того ж
замість металевих профілів тут можна
використовувати дерев'яні рейки, що
здешевлює сам процес. Та й кількість
елементів решетування набагато менше. Приплюсуємо сюди ще і той факт,
що пластикові панелі – це вже готовий
облицювальний матеріал, що не вимагає подальшої обробки і відрізняється
великою різноманітністю декоративної
поверхні.

Клейові стелі

Цей вид стельової обробки використовується все частіше через оригінальність дизайну, простоту монтажу
і дешевизну матеріалу. Найчастіше застосовують полістирольні плити – легкі,
міцні, володіють прекрасними теплоі звукоізоляційними характеристиками.
Звичайно, для їх укладання на стелю
потрібно вирівняти поверхню, але не
до такої міри, як з фарбуванням або наклеюванням шпалер.

Балки перекриття

Ці конструктивні елементи використовуються часто, особливо коли справа
стосується дерев'яного будівництва.
Дерев'яні балки встановлюють на стіни

Споживачу
будинку, і їх доводиться обшивати з боку
кімнати, створюючи стелю.
Для цього можна використовувати
велику кількість матеріалів:
• Фанера, ДСП, ДВП;
• Гіпсокартон;
• Пластикові панелі;
• Рейкові конструкції;
• Натяжні стелі.
Але балки – це не плити, тому дове-

деться додатково утеплювати будинок.
А для цього потрібно підшити чорнову
стелю. Вона стане основою, куди буде
покладений утеплювач.
Отже, підіб'ємо підсумки. У приватному будинку можна встановити
практично будь-який з відомих видів
стельового покриття. Все залежить тільки від вашого бажання і виділеного на
обробку бюджету.
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Події
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Імператора зустрічали
іконою Макарія Овруцького
Петро Бойчук

Давньоруський
Свято-Василівський
собор в Овручі – один
із найстаріших в Україні кам'яних храмів,
пам'ятка архітектури
XII століття національного значення.
Храм був відновлений завдяки
останньому російському імператору Миколі ІІ. Государ особисто
прибув на освячення відновленого
храму, пожертвував 10 тисяч рублів, подарував панікадило древнього стилю, яке було виготовлено
в майстерні Вебера в Петербурзі.
3 вересня 1911 р. о 8 годині
15 хвилин Микола II в супроводі свити відбув на автомобілях
з Коростеня до Овруча (відстань
43 версти). Тут була встановлена
дивовижна арка у вигляді двох
гігантських вуликів, оббитих ки-

лимами місцевої роботи і критих
соломою. Вулики були з'єднані
солом'яним дахом в народному
стилі й прикрашені квітами, вишитими рушниками, косами, граблями, серпами. Вгорі під дахом
з красивих букв було складено
місцеве привітання «Слава Богу».
Спереду і ззаду арки була влашто-

Тепер і вчителі:
у жовтні вперше
в Україні педагоги
складуть ЗНО
Цьогоріч буде
проведена пілотна сертифікація
вчителів початкової школи.
Вперше незалежне
тестування професійності
учителів, які цього року є
учасниками експерименту з сертифікації педагогічних працівників, відбудеться
31 жовтня 2019 року.
Про це пише Оsvita.ua. Усього
в день тестування учасникам буде
запропоновано 100 завдань, на виконання яких буде відведено 180
хвилин. В Українському центрі
оцінювання якості освіти зазначають, що завдання тесту будуть
спрямовані на визначення рівня
обізнаності учасників з питань
планування та організації освітнього процесу, забезпечення і підтримки навчання, виховання і роз-

витку учнів, створення освітнього
середовища. Як відомо, зовнішнє
оцінювання вчителів є одним
з обов'язкових елементів сертифікації педагогічних працівників.
Цього року буде проведена
пілотна сертифікація вчителів
початкової школи, участь в який
візьмуть майже 900 педагогічних
працівників. Власники сертифіката отримають щомісячну доплату
в розмірі 20% посадового окладу
пропорційно обсягу педагогічного навантаження упродовж трьох
років його чинності.

вана алея з прапорів, обставлених
знизу снопами.
Після привітання імператор
приложився до святого хреста та
прийняв ікону преподобномученика Макарія Овруцького, піднесену представниками духовенства.
Як розповідає буклет Овруцького Свято-Василівського жіночо-

го монастиря, освячення собору
було надзвичайно урочистим. Імператор стояв біля правої колони
спереду, за ним були міністри та
свита. Перед ним ліворуч стояли
волинські дворяни, а праворуч –
монахині. За свідченнями, своїм
релігійним настроєм государ
міг подати приклад усім присутнім: хрестився благоговійно
і клав поклони, коли потрібно.
Його Величність перед початком служби в новоосвяченому
соборі сам запалив панікадило,
до якого була прикріплена порохова нитка.
Через 7 років імператор був
розстріляний більшовиками
разом із сім'єю і наближеними.
Однак добра справа, зроблена для
людей і во Славу Божу, лишилася
жити. За радянських часів овруцький собор охоронявся як пам'ятка
архітектури і залишався діючим.
Микола ІІ був прославлений
(разом з дружиною і дітьми)
в лику святих Руською православною церквою як страстотерпець
2000 року, раніше, у 1981 році,
прославлений Руською зарубіжною церквою як мученик.

Цікаво
Одного разу Микола ІІ був
в Англії з офіційним візитом.
Якраз тривало богослужіння.
Коли підвели імператора, він
не став сідати, тому що у нас так
не прийнято. А от англійський
монарх Георг одразу вирішив
сісти. Однак, побачивши, що
його російський брат не сідає,
він почекав хвилин 15, стомився
і відправив когось зі своєї свити
до Миколи ІІ. Чоловік сказав:
"Ваша величносте, Ви можете
присісти". На це государ відповів: «Ні-ні, я постою». Георг ще
почекав хвилин 20–30, і йому
стало ну зовсім тяжко. Він знову
відправив людину до Миколи ІІ
зі словами: «Все, можна сидіти,
все добре». На це російський
гість сказав: «Ні-ні, все гаразд».
І коли втретє Георг відправив людину до Миколи ІІ, російський
імператор підійшов до нього й
мовив: «Ваша Величносте! Прошу пробачення, Ви посидіть,
якщо потрібно. Але якщо мій
брат Георг може сидіти в присутності Небесного Царя, то
я просто до цього не готовий».

Житомирські фермери можуть
збирати на 15-25 % більші врожаї
Минулого року
українські фермери
зібрали рекордний
врожай зернових –
70 млн тонн. Лише 3%
врожаю зібрали на
Житомирщині.
Цього року, як очікується,
аграрії зберуть ще більше зернових. Проте фахівці вважають, що
житомирські фермери могли би
збирати набагато більші врожаї,
розповідає «Ранок з Інтером з 7:00
до 10:30».

Чорноземи втрачають силу

З одного гектару у Житомирській області збирають майже 43
центнери пшениці, а в європейських країнах – суттєво більше.
Наприклад, у Польщі – 49, в Угорщині – 52,5, у Німеччині – 76 центнерів з гектару.
Фахівці називають три основні причини більш низької врожайності. Перша – це застаріла
техніка. До 10% врожаю зернових
втрачаються на шляху від поля

до елеватора. Банально зерно
висипається з причепів – їх парк
зношено на 80%. Друга причина –
відсутність сівозміни. Фермери
насаджують соняшник та ріпак,
які потребують багато поживних речовин. Якщо не змінювати
культури, земля виснажується.
Третя причина – низький рівень
внесення добрив. Якщо у 1990 році
в Україні в середньому вносили
44 кілограми азоту на гектар, то
минулого року показник склав 37.
Для порівняння: у Польщі на 1
гектар вносять 82 кг азоту, в Угорщині – 91, а у Німеччині – 102. Тобто щонайменше у 2,5 раза більше!

Україна може збирати
врожаї по 150 млн тонн!
«Рекорд н ий вро жай – 70 млн тонн минулого року – став можливим
завдяки тому, що протягом
останніх трьох років обсяг
внесення азотних добрив
зріс на третину – з 3 до
4 млн тонн», – пояснює Сергій Поважнюк, заступник
директора дослідницької
компанії «Укрпромзовні-

шекспертиза». Цього року у фермерів є можливість збільшити
внесення добрив через падіння
цін – всі українські хімічні заводи
запустились на повну потужність
і почали витісняти російських імпортерів, які впродовж останніх
років суттєво завищували ціни.
За умови модернізації парку
сільгосптехніки, дотримання умов
сівозміни та збільшення обсягів
внесення добрив до європейського рівня, Україна могла б щороку
збирати вдвічі більше зернових –
понад 150 мільйонів тонн. «Для
цього потрібно зробити небагато: забезпечити стабільну роботу
українських хімічних підприємств
та сприяти сівозміні на полях», –
зазначив Сергій Лісковський, віцепрезидент Союзу хіміків України.

15

WWW.ZT.20MINUT.UA

Туризм

Середа, 28 серпня 2019

ФЕСТИВАЛЬНИЙ ВЕРЕСЕНЬ:
куди поїхати та що подивитися
Festival збирає близько 150-ти
тисяч людей, яких об'єднує кава.
Запитайте у вашому відділі маркетингу, хто і як ще може зібрати
таку цільову аудиторію в одному місці протягом чотирьох
днів», – розповідає Андрій Сидор,
організатор та засновник фестивалю, керівник DikArt Creative
Marketing Company.
У межах заходу запланований чемпіонат бариста. А також
львів`яни і гості міста традиційно
обиратимуть найкращу кав’ярню
Львова. Яка кав`ярня розмістить
у себе на стіні віповідну табличку
цьогоріч, – побачимо на фестивалі.

Ольга Сідлецька

Ось і добігло свого
кінця тепле і сонячне літо, проте перший осінній місяць
часто радує хорошою погодою. Чим
не привід зібратися
у маленьку подорож?
З вас – зібрана валіза
і, звісно, гарний настрій, а з нас, як завжди, традиційний
перелік найцікавіших заходів, що відбуватимуться в Україні у вересні. Ну що,
поїхали?

Koktebel Jazz Festival

Коли: 7–8 вересня
Де: м. Київ, Труханів острів
Легендарний джазовий фестиваль, який після окупації Криму кілька разів змінював локацію, цьогоріч пройде вперше не
на березі моря, а у Києві. Однак
захід змінює не лише місце проведення, а й формат.
Організатори повідомляють,
які резиденції будуть під час
фестивалю і що цікавого на них
відбуватиметься:

Арт-резиденція «Острів
Крим» – це резиденція, присвя-

чена нашому улюбленому Криму
і познайомить вас з кримським
сучасним мистецтвом. Тут зіграє
квартет Усеіна Бекірова. Тут ви
дізнаєтесь більше про історію легендарної кримської рок-тусовки
та культовий кримський рок-клуб
«Два капітана», обов'язково виступлять круті кримські «Руки
в брюки», «Ляльки Клауса» та
багато інших.
Саме тут можна буде зацінити кримські смаколики!
На сцені цієї резиденції буде
традиційна програма «Відкрита
сцена», де можна буде познайомитися з новою українською
музикою! Офіційний партнер
резиденції – Кримський дім. Вхід
на резиденцію вільний!

Арт резиденція Koktebel
be ac h C lub – це р ези ден-

ція електронної музики і live
(Джаз Коктебель впровадив
такі формати з 2006 року). Тут
буде йога, майстер-класи, лекції,
арт-майстерні та вегетаріанські
смаколики. Офіційний партнер

Місто мрії

резиденції – Х.Л.А.М. Вхід на резиденцію вільний!

Арт-резиденція Koktebel
Jazz з п'ятьма програмами:

«Український джаз: погляд
у майбутнє» (щодня з 18:00 до
23:30). Тут буде велика кількість
наших друзів-джазменів, які
покажуть нові проекти: Павло
Ігнатьєв, Роман Коляда, квартет
Родіона Іванова, проект Alexey
Revenko і Solominband, та інші.
«Vintage Jazz» (щодня з 12:00
до 16:00) – вхід вільний!
«Німа фільма з тапером»
(нічні кінопокази від Майка Кауфмана-Портников)
Щодня з 23:30 до 01:00
Спеціальна нічна програма
«Зірки і dance» (щодня з 01:00 до
04:00). Вхід вільний!
Дитяча резиденція (дитяча програма) пройде в суботу
та неділю 7 та 8 вересня з 12:00 до
18:00 на території клубу Южный
Берег Киева, офіційного партнера Джаз Коктебель!
Разом з музичними школами Києва Джаз Коктебель
покаже програму «Jazz Kids»
з 17:00 до 18:00.
На Дитячій Резиденції «Jazz
Kids» для дітей – цікаві та корисні майстер-к ласи, уроки
ленд-арта та малювання. Кращі
дитячі джазові колективи Києва виконають джазові твори
у власному прочитанні – буде
цікаво усім: і дорослим, і дітям!
8 вересня відбудеться прем’єра
англомовного мюзиклу «Бременські музиканти».

Lviv Coffee Festival
львів’яни (На каву
до Львова)
Коли: 12–15 вересня
Де: м. Львів, Трамвайне
Депо (вул. Вітовського, 57)
Про те, що Львів давно набув статусу українського міста,

де варять найсмачнішу каву, не
посперечаєшся. Тож не дивно,
що у цьому місті з ароматом кави
щорічно проходить Lviv Coffee
Festival.
На офіційному сайті фестивалю повідомляється: «Колись
всім відомий галичанин Юрій
Кульчицький привчив до кави
віденців. Поступово мода на
каву прийшла і до Львова. І не

Коли: 24–28 вересня
Де: м. Рівне
24 верес н я с тарт ує 4 -ий
Рі вненськ ий мі ж народ ний
кінофестиваль «Місто мрії».
Відкриття кіноподії відбудетьс я 24 вересн я у к інопа лаці
«Україна» (Рівне, майдан Незалежності). Власне конкурсні
покази фільмів пройдуть у Кінопалаці та у Національному
університеті «Острозька акаде-

мія». Закриття кінофестивалю
відбудеться 28 вересня у залі
камерної та органної музики
(Рівне, вул. Соборна, 137).
«Ми прагнемо підтримати
і підсилити розвиток українського кінематографу та просування українських фільмів.
Створюємо майдан чик д ля
вільного обміну ідеями між
професіоналами, досвідченими
представниками українського
та закордонного кінематографу й тими, хто знаходиться на
старті своєї кар’єри і має великі
амбіції. Занурюємо всіх гостей
кінофестивалю в атмосферу щирого спілкування та обміну враженнями від подій і переглядів
цікавих фільмів», – зазначають
організатори заходу.
Вже відомо, які фільми покажуть у межах конкурсної програми. З їх переліком ви можете
ознайомитися на офіційному
сайті фестивалю. Зазначимо,
у конкурсній програмі 4-го Рівненського міжнародного кінофестивалю «Місто мрії» візьмуть
участь 58 фільмів виробництва
України, Великобританії, США,
Іспан і ї, Грец і ї, Н імеч чини,
Японії, Тунісу, Тайваню, Польщі, Мексики, Венесуели, Іраку,
Ірану, Туреччини, Афганістану,
Південної Африки та Китаю.
Якщо говорити про роботи українських режисерів, то експерти
відібрали для участі 33 фільми,
які позмагаються за нагороди
і в національній, і в міжнародній
конкурсній програмах.

Національна програма

включатиме такі номінації: «Ігровий повний метр», «Ігровий короткий метр», «Документальний
повний метр».

У міжнародній програмі учасники змагатимуться за

перемогу у таких номінаціях:
«Ігровий короткий метр», «Документальний короткий метр»,
«Анімаційний короткий метр».
дивно, що в славетному місті є
люди-кавомани, які продовжують традиції, цінують якість
та смак, дбають про культуру
споживання кави чи то вдома,
чи у кав'ярні. Серед когорти сучасників-кавоманів Львова, без
сумніву, можна назвати Маркіяна
Бедрія, Вардкеса Арзуманяна,
Арсена Шлапака та ін.».
Згодом львів`яни, зрозумівши,
що можна не лише варити каву,
а й демонструвати це вміння
іншим, організували фестиваль.
«Фестиваль кави за роки своєї
історії не просто вплинув на кавовий ринок у Львові зокрема, а й
в Україні загалом. Вже 13 років
у середині вересня Lviv Coffee
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Фініш вступної кампанії:
ким хочуть стати юні українці?
Вступна кампанія
у виші добігла кінця.
На початку серпня
навчальні заклади
зарахували вступників
на бюджетну форму
навчання і оприлюднили списки тих, хто
претендує на місця за
контрактом.
Поки першокурсники готуються до навчального року, Міністерство освіти підбиває підсумки
вступної кампанії і визначає головні тенденції.

Вступають не тільки
до столиці
За даними Міністерства освіти,
у 2019 році на бюджетну форму
навчання вступили 52,5 тисячі
абітурієнтів. До 1 серпня усі, хто
претендував на бюджетне місце,
повинні були віднести до університетів оригінали документів. В іншому випадку – заява анулювалася.
Тим часом зарахування на
контракт ще триває й офіційно
завершиться аж 30 вересня. Кожен
університет самостійно визначає
терміни підписання договорів про
платне навчання.
Традиційно найпопулярнішими серед вступників були заклади
Києва, Львова, Харкова та Дніпра.
До топ-університетів за кількістю
поданих заяв увійшли Київський
національний університет імені
Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана
Франка та Київський політехнічний
університет імені Ігоря Сікорського.
Цікавою тенденцією стало
зростання інтересу абітурієнтів

до вишів-переселенців із Донбасу.
За даними МОН, приріст заяв до
вишів Луганської і Донецької областей склав 27% і 21% порівняно
з минулим роком.
«Успіхи роблять наші переміщені вузи за держзамовленням.
Серед них найбільше держзамовлення отримали Луганський
національний університет імені
Тараса Шевченка, Донецький національний університет імені Василя
Стуса, Таврійський національний
університет імені Володимира
Вернадського», – уточнила міністр
освіти Лілія Гриневич під час пресконференції на тему вступної
кампанії.
Цього року 26% абітурієнтів
скористалися галузевим коефіцієнтом. Він застосовувався для вступу
на спеціальності з особливою державною підтримкою, наприклад,
будівельні, і множив конкурсний
бал на 1,02. Також майже 14% використали «сільський» коефіцієнт,
який нараховувався вступникам,
зареєстрованим у селі. Цього року
перші 27 абітурієнтів вступили на
бюджет на медицину або педагогіку в обмін на згоду відпрацювати
три роки в селі після випуску.

Філологи і юристи
все ще популярні
Найпопулярнішими серед
абітурієнтів залишаються гуманітарні спеціальності: філологія,
право, менеджмент, педагогіка. До
топ-спеціальностей за кількістю
поданих заяв також увійшли журналістика, економіка, психологія
і медицина.
Освітяни відзначають, що, попри сталі тенденції у виборі спеціальностей, цьогорічна вступна кампанія відрізнялась різноманітністю
прохідного балу. Від найвищого
показника у 195 балів для вступу на
«Філологію» до мінімального 101-го
для заочної форми «Механічної
інженерії».
Досить складно було потрапити на «Міжнародне право»,
«Міжнародні відносини» та
«Міжнародні економічні відносини». Для вступу потрібно було
набрати понад 190 балів. Вище 180
балів необхідно було отримати,
щоб пройти на «Стоматологію»,
«Політологію», «Журналістику»,
«Психологію», «Культурологію»,
«Історію» і «Публічне адміністрування». Найнижчі прохідні вима-

гались у технічних спеціальностях.
«Прохідні бали низькі там, де
низьким є конкурс, наприклад, на
умовне «Гірництво» зарахованих
менше, ніж бюджетних місць.
В таких умовах на навчання за державний кошт можуть потрапити
люди, які взагалі не знають фізики
та математики», – пояснює директор аналітичного центру CEDOS
Єгор Стадний.
Експерти нарікають, що популярні у студентів професії
не затребувані, і через 5 років
в Україні примножиться дипломованих безробітних. З десятка
топ-спеціальностей роботодавці чекають хіба що випускників
комп'ютерних спеціальностей,
медиків і педагогів.
«Вакансій філологів у нас всього
лише кілька десятків на місяць,
в той час як на продавців-консультантів – кілька тисяч. Через
це люди, які мають диплом філолога, змушені йти працювати
адміністраторами, перекладачами,
офіс-менеджерами і так далі», – зауважує HR-експерт сайту rabota.
ua. Тетяна Пашкіна
У МОН кажуть, що про проблему знають і намагаються популяризувати технічні спеціальності.
«Ми б хотіли, щоб популярнішими були інженерні спеціальності та природничі науки. І ми вже
над цим працюємо», – коментують
у Міносвіті.

Усвідомлений вибір
та менше заяв
На думку міністра освіти і науки Лілії Гриневич, цього року
абітурієнти більш виважено стали
підходити до вибору спеціальності та вишу. Порівняно з минулим
роком зросла кількість вступників
та електронних кабінетів, які вони

створили, але зменшилась кількість
заяв: 162 тисячі кабінетів та 914 тисяч заяв торік проти 168 тисяч кабінетів і 831 тисячі заяв цьогоріч.
Освітяни припускають, що
однією з причин такої зміни є
запровадження спеціального тестування для вступників, яке підготував аналітичний центр CEDOS.
Пройшовши тест (https://cedos.org.
ua/vybir), абітурієнти могли краще визначитися, куди вступати. За
статистикою, впродовж вступної
кампанії сторінку переглянула
131 тисяча осіб.
У МОН кажуть, що підсумки
кампанії дозволяють зробити
певні висновки і вдосконалити
вступ наступного року. Наприклад, скоротити кількість можливих заяв, але зняти обмеження
за спеціальностями.
«Дані цієї вступної кампанії
свідчать, що нема потреби подавати 7 заяв, бо ці 6-й та 7-й пріоритети практично не працюють.
Ми вважаємо, що наступного року
потрібно внести зміни до умов
прийому. Ви знаєте, що цьогоріч
абітурієнт міг подати на бюджет
7 заяв на 4 спеціальності. Ми пропонуємо, щоб за спеціальностями обмеження не було взагалі,
а абітурієнт мав 5 заяв. Кожну він
на власний розсуд зможе подати
у будь-який виш та на будь-яку спеціальність», – пояснила Гриневич.
Цьогорічна вступна кампанія
засвідчила – вища освіта потребує змін. У сучасному світі підхід
«диплом заради диплому» вже не
працює. Потрібно більше орієнтуватись на ринок праці, скорочувати
державне замовлення та змінювати умови конкурсу для окремих
спеціальностей. І тоді вища освіта
отримає нову цінність.
Центр громадського
моніторингу та контролю

У Зеленського підтвердили наміри
скоротити кількість депутатів Ради
Руслан Мороз

У четвер, 29 серпня,
відбудеться перше
засідання Верховної
Ради 9 скликання.
Ми вже повідомляли про хід
підготовки до цієї події, але все ж
нагадаємо основні дати. Саме
29 серпня 2019 року відбудеться

урочисте засідання Ради та перша сесія. Також повинні будуть
затверджені комітети Верховної
Ради. А також не пізніше 15 вересня 2019 року очікується подача
законопроекту про бюджет‑2020.
Створення коаліції повинно відбутися до 29 вересня, а формування
Кабінету Міністрів – до 29 жовтня.
Руслан Стефанчук, представник президента України Володимира Зеленського у Верховній
Раді, в коментарі українським ЗМІ
підтвердив наміри нової влади

скоротити кількість депутатів
парламенту.
Політик відзначив, що нова
влада планує виконати обіцянки,
які полягали у скороченні кількості місць у парламенті та знятті
депутатської недоторканності.
«На вихідних ми займалися
законопроектами… Щодо законопроекту про зменшення кількості
депутатів, то ми будемо вносити
багато змін в Конституцію, які будуть відповідати програмі нашої
партії. Ми це обіцяли, і ми це ви-

конаємо», – наголосив Стефанчук.
Також нагадуємо, що проект
закону № 7203 про зняття депутатської недоторканності зможе
отримати необхідну конституційну більшість голосів депутатів.
Представник Зеленського сподівається, що інші політичні сили,
зокрема «Батьківщина», «Голос» та
«Європейська солідарність», підтримають цей законопроект. Раніше повідомлялося, що Верховна
Рада дев’ятого скликання отримає
для розгляду понад 300 законо-

проектів лише від фракції «Слуги
народу». На розгляд нардепів насамперед винесуть проект змін
до Конституції у частині зняття
депутатської недоторканності та
встановлення додаткових підстав
для позбавлення мандата, зокрема, за кнопкодавство і прогули.
Цікаво подивитися на розподіл місць, зарезервованих під
представників від кожної партії.
Можна пожартувати, що фракція
партії «Слуга народу» «загнала»
інші фракції на «гальорку».
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Наталія Оржевська –
сила незламного духу

 Наталія Оржевська – сила незламного духу

коштом. Архиєпископ Волинський і Житомирський Евлогій (в миру Василь Семенович
Георгієвський) всіляко сприяв
Оржевській, у спогадах писав:
«Це була свята жінка, вона вміла
так поставити свій лазарет, що
кожен, хто у ньому опинявся,
відчував себе, як у Царствії Небесному». Достеменно відомо,
що вона перебувала у складі
делегації Червоного Хреста, яка
перевіряла стан військовополонених у Германії і Австрії, брала
участь у перемовинах щодо їх
звільнення. У «Пам’ятній книзі
Волинської губернії» за 1917 рік
вказані всі офіційні посади, які
обіймала Наталія Оржевська, – їх

ні всі декоративні, мармурові та
інші роботи взявся виконувати
Адріан Вікторович Прахов. Я ж
був запрошений написати образи іконостасу і зробити ескізи настінного розпису в куполі,
у барабані». Тоді Нестеров ще
не знав, що з Оржевською доля
зведе його ще багато разів.
По смерті чоловіка Наталія
залишила Санкт-Петербург, оселилась у Новій Чорторії і присвятила себе справам благодійності.
Газета «Волинь» повідомляла:
«Затверджена нещодавно у званні нової попечительки, представила кошти на переобладнання
Новочорторійского и НовоградВолинского училищ. Причому
училище в Новій Чортории було
розширене настільки, що дало
можливість навчатись всім дітям
шкільного віку без відмінностей.
Взагалі Н. І. Оржевська багато
зробила для жителів Нової Чорторії – облаштувала взірцеву амбулаторію, поштово-телеграфну
контору і чудову чайну з бібліотекою-читальнею. В усі справи
вкладає не тільки значні кошти,
але й багато особистої праці й
енергії». Михайло Нестеров пригадував, що княгиня старанно
виконувала обов’язки звичайної
сестри милосердя, працювала
в амбулаторії. У 1901 році за свою
діяльність княгиня Оржевська
отримала високу нагороду – «Малий хрест ордена Святої Катерини» II ступеню.
Під час російсько-японської
війни 1904–1905 років вона допомагала пораненим у шпиталі, направляла на фронт зібрані
кошти, теплі речі та продукти.
Доброти Наталії Іванівни вистачало не тільки на поранених та
бідних. По можливості вона допомагала всім, кому, на її думку,
була потрібна допомога. Коли
у художника Нестерова захворіла
маленька донька, лікарі порадили повезти дівчинку на південь,
змінити клімат. Оржевська за-

близько десяти. Вона одночасно
виконувала численну кількість
обов’язків, користуючись безумовним авторитетом у співвітчизників: і серед духівництва,
й серед молоді, й серед поранених військових. Але це зовсім
не завадило воякам-червоноармійцям при відступі у серпні 1919 року взяти в заручники
«класово чужу» жінку разом
з племінницею та ще двадцятьма відомими житомирянами й
відправити у спецтабір. Врятуватися Оржевській вдалося лише
завдяки родинним зв’язкам: вона
отримала довідку, у якій зазначалось, що вона була правнучкою
декабриста Федора Шаховського.
Після звільнення з табору, згідно
з розпорядженням центральної
колегії Червоного Хреста, Наталія Іванівна мала повернутись до
Житомира та продовжити роботу, але по дорозі змучена жінка
знов потрапляє у полон, тепер
вже до польських вояків. Під виглядом біженців декому дивом
вдалось звільнитись, була серед

Оксана Давиденко
«Вельмишановний Володимире Івановичу! Листа цього пишу
на випадок, якщо мені не вдасться побачитись із Вами і особисто
передати прохання моєї родички і подруги Марії Миколаївни
Пушкіної, на похорон чоловіка
якої я вчора приїхала, а сьогодні
від’їжджаю знову в Житомир».
Так починається лист, написаний
у страшному 1918 році академіку Вернадському. Писала його
Наталія Оржевська, яку деякі
су часники вважали мало не
святою, а інші хотіли стратити.
Хто вона? Чим завинила перед
одними, коли для інших стала
символом добра та порятунку…
Родина, з якої походить Наталія Іванівна Оржевська, стародавня. Ще за часів Петра І її
предки, князі Шаховські, відзначились як талановиті державні
діячі і військові. Жінки роду
з покоління в покоління мали
почесну справу – займались
благочинністю. У ті далекі часи
здавалося, що юній княгині
щасливе майбутнє було забезпечено від народження: чудове
виховання, гарна освіта та вигідний шлюб, який і дотепер
є мрією багатьох романтичних
панянок. Спочатку саме так
і складалося: домашня освіта за
програмою класичної гімназії,
участь у житті імператорського двору в статусі наближеної
фрейліни імператриці Марії
Федорівни, одруження з сенатором Петром Оржевським.
Через котрийсь час після весілля, у 1884 році, подружня пара
Оржевських придбала маєток
у Новій Чорторії. Територію
садиби і старий панський будинок перебудували в гарний
двоповерховий палац.
У 1893 році чоловік Наталії
Іванівни був призначений генерал-губернатором Віленським,
Ковенським та Гродненским.
То були с вітл і й б езх марн і
роки в житті родини, проте
у 1897 році Петро Оржевський
несподівано помер. На місці
поховання чоловіка, в парку
Новочорторійського маєтку, Наталія Іванівна побудувала церкву-усипальницю за проектом
відомого архітектора Адріана
Прахова. Іконостас та ікони до
нього створив художник Михайло Нестеров, розписав стіни та
купол. Особливо вдалим вийшов казковий птах Алконост,
зображений у дзвіниці. У своїх спогадах художник пише:
«Сама церква була невеличка,
нічим не примітна, але всереди-

 Фото зліва – фрагмент зображення роспису церкви «Ангел Смутку»
роботи М.Нестерова. Фото справа – Наталія Оржевська у молоді роки
пропонувала йому з дитиною
погостювати у Новій Чорторії.
П ізн іше вд я чний батько
пригадував: «Вона зранку йшла
у свою лікарню і працювала
там, викон у ючи влас нору ч
важку, часто неприємну роботу, доглядаючи хворих. Вечори
проходили у читанні, у цікавих
бесідах. Відношення Наталії
Іванівни до моєї сім’ї було прекрасним, сердечним, умови перебування – комфортними». Після
смерті брата Сергія у 1908 році
Наталія Іванівна забирає до себе
племінницю, виховує та сприяє
її навчанню в Інституті шляхетних дівчат, а невдовзі направляє
вчитися живопису у Паризьку
академію мистецтв.
У вересні 1911 року Оржевську обрали головою Житомирського Червоного Хреста, який
вона очолювала до 1918 року.
У роки Першої світової війни
Наталья Іванівна організувала
лазарет у власному будинку
в Житомирі по вулиці Пушкінській, який утримувала власним

них і Оржевська, яка виїхала до
знайомих, що жили у Рівному,
і лише через три місяці дісталась домівки, яка була окупована
польськими військами. А вже
через півроку село захопила
Червона армія…
Влітку 1920 року маєток націоналізували і організували
там сі льськогосподарський
технікум. Наталію Іванівну
виселили, проте дозволили
працювати вчителем німецької мови. Весною 1921 року,
керуючись постановою Волинського губернського виконкому,
нова совєтська влада виселила
Оржевську з власного маєтку як
колишню поміщицю, звільнивши з роботи, попри всю її доброчинність. Пізніше Наталію
Іванівну знову запросять вчителювати, але через два роки вона
поїде з домівки вже назавжди.
Приїзд її у Житомир у квітні
1925 року відзначився важливою
подією: Оржевська очолила
Свято-Миколаєвське братство,
яке працювало в місті. У період
нужденності та Голодомору давні знайомі та друзі передавали
Оржевській кошти, розуміючи
складність її становища. Жінку
підтримували художник Нестеров, академіки Володимир
Вернадський, Микола Пріоров
та інші. На отримані кошти
Наталія Іванівна купувала продукти, які в більшості роздавала
нужденним, залишаючи собі
невелику частину. У грудні 1934
року жінку вкотре арештовують
за нібито «контрреволюційну діяльність» та відправляють у далекий Казахстан.
Останні роки життя княгиня
Оржевська провела у засланні,
куди потрапила разом з племінницею. Тут, у невеличкому
селищі, вона викладала німецьку
та французьку мови у місцевій
школі, періодично звертаючись
з проханнями про звільнення.
Останній лист княгині, який
вона написала дружині брата,
датований листопадом 1935 року.
Наприкінці 30-х років Наталія
Іванівна Оржевська померла.
Місце її поховання невідоме.
Всі помисли, турботи і мрії
Наталії Іванівни Оржевської
були спрямовані на благо людям, особливо тим, котрі благ
цих не мали. Головними здобутками цієї сильної жінки були
сила духу, істинна шляхетність,
пронесена через страшні часи,
та людяність, які завжди лишатимуться взірцем.
Редакція висловлює
подяку за допомогу у підготовці матеріалу С. Собчуку
та А. Собчук, а також колективу сайту Житомир.travel
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Користь термальної води –
лікувальна альтернатива морю
Термальна вода Закарпаття –
це справжня знахідка для лікування різноманітних хвороб та
загального оздоровлення організму без ліків та довготривалих
процедур. Користь термальної
води обумовлена збалансованим хімічним складом. Дивовижне поєднання сполук неможливо відтворити штучно,
тому цінність таких джерел
ду же вис ок а. В од а м іс т и т ь
йод, хлориди, магній, калій,
фтор, амоній, гідрокарбонати,
кальцій, сірководень та оксид
кремнію. Біохімічний вплив
води активізує всі метаболічні
процеси в клітинах організму,
зміцнює бар’єрну функцію.

Термальні води
Закарпаття
та їх особливості
Користь термальної води
та загалом ї ї хімічний склад
за леж и т ь ві д міс цевос т і та
глибини свердловини. На Закарпатті розташовано близько
50 термальних джерел, найпопулярніші з яких знаходяться
у м. Берегово. Тут теплі гейзери, насичені найкориснішими
сполуками, долають відстань
1200–1500 м перш ніж потрапити на поверхню. Температура
води при цьому на гирлі становить 56–58 градусів і не вимагає
спеціального підігріву. Завдяки
тому що вода з термалів не оброблюється штучно, вона зберігає всі лікувальні властивості та
дуже широко використовується
як додаткова терапія. Висока
мінералізація води до 24% допомагає знищувати бактерії та

використовуються у косметологічній практиці. Вода має
осо бли вий вп ли в на шк іру
і покращує її загальний стан.
У багатьох спа-салонах регіону
вам запропонують саме процедури з термальною водою.

Показання та
протипоказання
для відвідування
термальних джерел

є несприятливим середовищем
для багатьох шкідливих мікроорганізмів.
Ще одне з найпопулярніших
термальних джерел знаходиться у Велятино. Історія «Теплих
вод» налічує уже понад 2 десятиліття, ще у 1990 році коштами
колгоспу на базі термального
джерела під горою Олексинець
збудовано профілакторій «Теплі води». Найперше, чим термальні води Велятина привертають увагу – це підвищеним
вмістом брому та йоду (бром
має заспокійливі властивості
на людське тіло). Воду отримують зі свердловини глибиною
близько кілометра при температурі від +40 до +60 градусів за
Цельсієм. Перед безпосереднім
використанням у процедурах
її охолоджують до прийнятної

для людського тіла температури (30–38 С).
Мінералізація велятинської
води складає близько 100 грамів на літр, а морська вода має
всього три грами на літр води.

Користь термальної води

Хімічний склад термальної
води Берегівщини сформувався
внаслідок вулканічної активності та формування магматичних
інтрузій. Лікувальні властивості
термальної води використовували ще древні римляни, а сучасні лабораторні дослідження
лише підтвердили її користь
для здоров’я. Термальні джерела корисні для зміцнення
імунітету, лікування нервової
системи, хронічної втоми, опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи та широко

Як будь-які ліки термальна вода має свої показан н я
та протипоказання. Води показані для людей, що мають
серцево-судинні захворювання без ускладнень, патологію
центральної та периферичної
нервової системи, захворювання
рухового апарату, суглобів. Термали корисні при реабілітації
після операцій, інсультів. Якщо
ви маєте серйозне захворюванн я, обов’язково поперед ньо
порадьтесь з лікарем, тому що
єдиної панацеї не існує і кожен
організм має свої особливості.
Основні протипоказанн я
для відвідування термальних
джерел – це гіпертонічна хвороба 3 – 4 ст упен я, патолог ії
с удин ної сис теми на пізн і х
стадіях, важкі серцеві хвороби. Якщо ви сумніваєтесь, чи
можна вам приймати термальні
ванни, при багатьох сучасних
закладах відпочинку є лікарі,
до яких можна звернутися за
додатковою консультацією. Щоб
отримати справжню користь
термальної води – використовуйте її розумно, дотримуючись
основних правил, серед яких
тривалість процедур. Щоб не

переобтяжувати організм, рекомендується перебувати у басейні від 5 до 20 хвилин. Цей час
є оптимальним для отримання
позитивного ефекту.

Термальна вода для
обличчя: використання
в косметології
Популярність використання
термальної води в косметології
зумовлена її легкою структурою без надлишку солей, які
пересушують шкіру. Рівень концентрації солі впливає на різновид води та її призначення.
Залежно від хімічного складу
вода буває гіпертонічна – для
сухої шкіри, гіпотонічна для
жирної шкіри та ізотонічна,
що використовується для будьякого типу шкіри.
Термальна вода діє на клітинному рівні, стимулює обмінні процеси та регенерацію
к л іт и н. Викорис та н н я т ер мальної води в косметології
має велике значення та дуже
популярне. Цей природний лікар найм’якіше дбає про вашу
красу та молодість. Термальна
вода запобігає пересушуванню
шкіри, ефективно зволожує,
пі дтяг ує, знімає запаленн я,
тонізує та нормалізує сольововодний баланс.
М ікро - і макроелемен ти
вод и чи н я т ь благ о т ворн ий
вплив на стан не тільки шкіри,
а і волосся будь-якого типу.
У сучасній косметології термальну воду використовують
як для створення високоефективних косметичних засобів, так
і в чистому вигляді.

Чаї для підвищення імунітету
Літо підходить до кінця.
Саме час подумати про підготовку організму до осінньо-зимового періоду. Як же зміцнити
імунітет і попередити розвиток
різних захворювань? На допомогу прийдуть трав’яні чаї,
адже це натуральний засіб, що
позитивно впливає на здоров'я
людини.
На відміну від ліків, які пропонуються традиційною медициною, такі рослинні збори
не містять шкідливих хімічних
компонентів. Трави і ягоди
можна заготовляти самостійно.
Якщо у вас немає такої можливості, можна придбати всі трави
у найближчій аптеці.

Ромашковий чай

Для приготування 1 л ромашкового чаю необхідно 3 столових ложки висушених суцвіть
ромашки засипати в літровий
термос і залити окропом. Дати
настоятися протягом 1–1,5 години.
Процідити і додати 5 ч. л. меду, 5
ч. л. соку лимона. Можна цей чай
знову перелити в термос, щоб він
зберігся гарячим до кінця дня.
Пити його можна протягом дня.
Цей напій можна пити і в якості
дієтичного, адже він притупляє
відчуття голоду.
Можна в ромашку нічого і не
додавати, а пити протягом 10–14
днів поспіль чистий ромашковий
чай, який за цей час добре зміц-

нить імунітет. Такий чай допоможе і при ангіні, бронхіті, грипі.

Чай з женьшенем

Для приготування чаю з женьшеню нам знадобиться порошок
з сухого кореня. Він заливається
окропом у пропорції 1:10, нехай
постоїть і настоїться 10 хвилин.
Тепер залишилося процідити.
Такий чай захистить вас від застуди та збільшить кількість імунних клітин у крові. П'ють його по
1 ст. л. 3 рази на день за 20 хвилин
до їжі впродовж 30 днів. Якщо є
необхідність повторити, то це робиться після 30-денної перерви.
Женьшень поліпшити імунітет
і справлятися зі стресом.

Настій шипшини

Не забувайте про шипшину.
Настій з неї робиться дуже легко і просто. Перш ніж залити їх
окропом, ягоди промивають і засипають у термос. Зазвичай ми це
робимо на ніч. На ранок виходить
дивовижний гарячий напій.
У чашку з таким напоєм можна додати мед або цукор. А можна
нічого й не додавати.
Для настою на 500 мл окропу
візьміть 2 ст. л. шипшини. Цю
кількість плодів шипшини можна
заливати окропом двічі. Щоб не
сильно порушувати концентрацію настою, ми доливаємо термос,
коли настою залишилося близько
половини. І робимо так двічі.

Суничний чай

Якщо ви хочете не тільки
зміцнити імунітет, а й підняти собі настрій, зверніться до
суничного чаю. Залийте двома
склянками окропу 3 ст. л. подрібнених листочків суниці,
дайте настоятися 10 хвилин,
і чай готовий. У нього можна
додати для посилення смаку
та аромату сухих ягід суниці,
а також лимончик і цукор.
Виходить чудовий вітамінний чай. У листі суниці містяться вітамін С, флавоноїди,
ефірна олія. Такий чай і імунітет зміцнює, і допомагає від
сечокам'яної хвороби і при
застудах.
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ВАНТАЖНИКИ НА ГРИБНЕ ВИРОБНИЦТВО В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ.
ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. З/П 9000 ГРН.
0967877394,ОЛЕКСАНДР

1. РОБОТА
1.1. Пропоную
• Автомийники(-ці) на роботу в м. Київ.
Заробітна плата -15 000 грн. Можливо без д/р. Г/р -2/2 дня. Хороші умови
праці. Іногороднім надаємо гуртожиток.
0982799914

АПАРАТНИК СИНТЕЗУ ЗАПРОШУЄТЬСЯ НА ПІДПРИЄМСТВО ТОВ ЕЛЕКТРОГАЗОХІМ. ДОСВІД РОБОТИ НЕ
ОБОВ`ЯЗКОВИЙ, ПРОВОДИМО НАВЧАННЯ. З/П 6500-7500ГРН. ОФІЦІЙНЕ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, СОЦ.ПАКЕТ.
0974416861,0974802728
В М-Н КУЛІНАРІЇ НА СТ.М. «ЛИБІДСЬКА» ПОТРІБНІ КУХАР (ВАРЕНИКИ), КУХАР-САЛАТИК, ПОМІЧНИК
КУХАРЯ (ЧИСТКА ОВОЧІВ,МИЙКА
НА КУХНІ).З/П 7500-8000ГРН, Г/Р
1/1ТИЖД З 07.00 ДО 20.00, МОЖЛИВО НАДАННЯ ЖИТЛА. 0445288020,
0679352611,0675055104

• 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
• 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
• Електрики, різноробочі на роботу в
м. Київ. Житло надаємо безкоштовно.
0503319343

• 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

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ СЛЮСАРЯРЕМОНТНИКА НА ВИРОБНИЦСТВО В
С. СТРИЖЕВКА. ЗАРОБІТНА ПЛАТА
ВІД 13 000 ГРН. 0674308961

• 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

ЗРІЗЧИЦІ НА ГРИБНЕ ВИРОБНИЦТВО В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. З/П 9000 ГРН.
0967877394,ОЛЕКСАНДР

МАЙСТРИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РЕМОНТНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ КВАРТИР РОБІТ КВАРТИР У МІСТІ КИЄВІ.
0972969341

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

• МАСТЕР-СТРОИТЕЛЬ КОМПЛЕКСНЫХ
РАБОТ. ФУНДАМЕНТ, ПЛИТКА, ОТДЕЛКА, МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ КРЫША.
КРУГЛОГОДИЧНАЯ РАБОТА. ОПЛАТА
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ. 0987100656
• 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 потрібні різноробочі, Відрядження вахтами з / п від 300
грн. до 1000 грн. в день дзвонити з пон.
по п`ятницю з 10 до 17. 0681271212

• НАСТИГЛИ ПРОБЛЕМИ? ПОТРІБНА
ДОПОМОГА? ЗВЕРТАЙТЕСЬ! ЗНІМУ
НЕГАТИВ, НЕВЕЗІННЯ, ДОПОМОЖУ У
БІЗНЕСІ ТА У ВИРІШЕНІ СІМЕЙНИХ,
ЛЮБОВНИХ ПРОБЛЕМ, НЕРОЗДІЛЕНЕ
КОХАННЯ. 0967941786(VIBER)
• НАЧАЛЬНИК КОМПРЕСОРНОГО ЦЕХА
(З/П -9500 ГРН), ВОДІЙ ЕЛЕКТРОНАВАНТАЖУВАЧА (З/П - 7500 ГРН). ГРАФІК
РОБОТИ З 8-00 ДО 17-00, ПН-ПТ. РОБОТА В М. ЖИТОМИР. ДЕТАЛІ ОБГОВОРЮЮТЬСЯ. (0412)333086,0968044680
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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. 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

ПЕКАРЬ, КОНДИТЕР НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО РАБОТЫ. МОЖНО БЕЗ
ОПЫТА РАБОТЫ. Г/Р 7,30-18,30, З/П
ОТ 5000ГРН. 0992888387
• Підприємство з будівництва та демонтажу шукає Інженера і Виконроба з
досвідом роботи. Можливі відрядження З / П від 10000 дзвонити з пон. по
п`ятницю з 10 до 17. 0681271212

• ПОКОЇВКА (З/П 8000 ГРН), КУХАР
(З/П 10000 ГРН) НА РОБОТУ В ГОТЕЛЬ "РУСЬ" МІСТО КИЇВ. ГРАФІК ПОЗМІННИЙ. МОЖЛИВЕ ПРОЖИВАННЯ.
(044)2894515
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ПОМІЧНИК КУХАРЯ НА ПОСТІЙНЕ
МІСЦЕ РОБОТИ В РЕСТОРАНІ ДИВНИЙ САД. ХОРОШІ УМОВИ РОБОТИ. ПОЗМІННИЙ ГРАФІК РОБОТИ.
0974823119,ЛАРИСА
ПОМІЧНИК КУХАРЯ НА ПОСТІЙНЕ
МІСЦЕ РОБОТИ В РЕСТОРАНІ ДИВНИЙ САД. ХОРОШІ УМОВИ РОБОТИ. ПОЗМІННИЙ ГРАФІК РОБОТИ.
0974823119,ЛАРИСА
• ПОТРІБНІ МОНТАЖНИКИ МОНОЛІТНИХ ОПАЛУБОК З ДОСВІДОМ ЛИТТЯ
ВЕРТИКАЛЬНИХ СТІН. ОФОРМЛЕННЯ
ОФІЦІЙНЕ, З/П ВІДРЯДНА. ЗА МІСЯЦЬ
ВІД 40 Т.ГРН. ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ.
0679429477,0638517799ВІКТОР
• ПОТРІБНО РОБОЧИЙ, ВАХТОВИЙ
МЕТОД (14 ДНІВ) НА СВИНОФЕРМУ
В ЧЕРНІГІВ, ФІЗИЧНО ВИТРИВАЛИЙ,
НЕ СУДИМИЙ, БЕЗ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК, ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ХАРЧУВАННЯ ТА
ПРОЖИВАННЯ, ЗАРПЛАТА 5000 ГРН.
0934141004,0999454887
• 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

ПРАЦІВНИКИ РІЗНОГО ПРОФЕЛЮ НА
КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД З ДОСВІДОМ РОБОТИ І БЕЗ. ЖИТЛО НАДАЄМО. РОБОТА В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ. 0504900446
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
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ (НЕПОВНИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ)НА РОБОТУ В РЕСТОРАНІ
ДИВНИЙ САД. ХОРОШІ УМОВИ РОБОТИ. ПОЗМІННИЙ ГРАФІК РОБОТИ.
0974823119,ЛАРИСА

ПРОДАВЕЦЬ В КІОСК ПРОДОВОЛЬЧИХ
ТОВАРІВ. ГНУЧКИЙ ГРАФІК РОБОТИ.
ЗП - СТАВКА + %. 0985772707
• 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
• Рибопереробному підприємству
(Київська область) потрібні пакувальники продукції, обробники риби, водій
навантажувача, вантажники. ЗП від
11000 грн. Безкоштовне житло і обіди. Виплата зарплати по завершенню
вахти. 0978101848,0509531032.
• 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),

• РОБОТА ВАХТОВИМ МЕТОДОМ. ПОТРІБНІ: ШИНОМОНТАЖНИК, АВТОСЛЮСАР, АВТОЕЛЕКТРИК. ПРОЖИВАННЯ
ТА ХАРЧУВАННЯ БЕЗКОШТОВНО.
0661443318,0970250911:
СЛЮСАР-РЕМОНТНИК ЗАПРОШУЄТЬСЯ НА ПІДПРИЄМСТВО ТОВ
ЕЛЕКТРОГАЗОХІМ. ДОСВІД РОБОТИ
НЕ ОБОВ`ЯЗКОВИЙ, ПРОВОДИМО НАВЧАННЯ. З/П 6500-7500ГРН. ОФІЦІЙНЕ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, СОЦ.ПАКЕТ.
0974416861,0974802728
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. 2-кім.квартира, що становить 3/10 ч. одноповерхового житл.будинку з/п 49,1
кв.м.. житл. пл. 27,7 кв.м., Житомирська обл., м. Овруч, вул. Свободи (Кірова) 10, кв.1.
Дата торгів: 18.09.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №370055;
2. Зем.діл. К/№ 1820982001:01:002:0201, пл. 0.25 га, за адресою: Житомирська обл.,
Брусилівський р-н, с. Карабачин, вул. Шевченка,76. Дата торгів: 18.09.2019 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №370190 (уцінено лот №361114);
3. Зем.діл. К/№1820983901:01:001:0171, пл. 0.2105 га за адресою: Житомирська обл.,
Брусилівський р-н, с.Покришів, вул. Лютнева, 3 б. Дата торгів: 18.09.2019 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №370194 (уцінено лот №360899);
4. Зем.діл. К/№ 1820983601:01:001:0389, пл. 0.25 га, за адресою: Житомирська обл.,
Брусилівський р-н, с.Осівці, вул. Любарська, 206. Дата торгів: 18.09.2019 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №370207 (уцінено лот №361119);
5. Зем.діл. К/№ 1820983901:01:001:0167, пл. 0.25 га, за адресою: Житомирська обл.,
Брусилівський р-н, с.Покришів, вул. Калинівська. Дата торгів: 18.09.2019 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №370211 (уцінено лот №360908);
6. 3-кім. квартира з/п 67.44 кв.м. житл. пл. 39.1 кв.м за адресою: м. Житомир,
проїзд Академіка Тутковського 6. Дата торгів: 23.09.2019 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №370729.

ТОВ ФОРСАЖ ТІР СЕРВІС ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ АВТОСЛЮСАРІВ
ТА АВТОЕЛЕКТРИКІВ ДЛЯ РЕМОНТУ
ВАНТАЖІВОК ЄВРОП. ВИРОБНИЦТВА. З/П ВИСОКА , ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ. ОФІЦ. ПРАЦ-НЯ , ПОВНИЙ
СОЦ.ПАКЕТ. 0971980773ОЛЕГЙОСИПОВИЧ

СПІВРОБІТНИК В САЛОН КРАСИ ПОМІЧНИК АДМІНА,МАССАЖИСТА,
ХОСТЕС В М. КИЇВ. ЯКЩО ВИ ТІЛЬКИ ПОЧИНАЇТЕ СВОЮ КАР`ЄРУ,
АЛЕ БАЖАЄТЕ ГАРНО ЗАРОБЛЯТ И . М И Н А В Ч А Є М О + Ж И ТЛ О .
0663954652,0682393136
• СТАРШИЙ КУХАР / БРИГАДИР НА ВИ-

ТРАКТОРИСТ, СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО РАБОТЫ.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ.
0964101719,АЛЕКСАНДР
ТРАКТОРИСТ, СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО РАБОТЫ.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ.
0964101719,АЛЕКСАНДР
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РОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МРМ. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7.
НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ,

2. НЕРУХОМІСТЬ
2.16. Здам в оренду
• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.КВ. ГАРЯЧА
ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ.
0977228822,0665711000
• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ,
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
НОВІ ТА БВ АВТОЗАПЧАСТИНИ З ЄВРОПИ. КВАЛІФІКОВАНИЙ ПІДБІР САМЕ
ПІД ВАШ АВТОМОБІЛЬ. НАЙКРАЩЕ
СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІНИ ТА ЯКОСТІ.
ВЕЛИКІ ЗНИЖКИ ДЛЯ ОПТОВИКІВ ТА
ПОСТІЙНИХ КЛІЄНТІВ. ШВИДКА ДОСТАВКА. 0666669836ТЕЛЕФОНУЙТЕ,
АБОПИШІТЬУVIBER.

ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗ-

3.3. Автомобілі. Куплю

ВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, АКА-

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

ДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО.
0674343698,0674343683

• Швейцарський виробник ГЛАС
ТРЬОШ КИЇВ запрошує на роботу

• СТРОИТЕЛЬ КОМПЛЕКСНЫХ РАБОТ.

в м. Київ! Г/р 5-денний, можливо

ФУНДАМЕНТ, ПЛИТКА, ОТДЕЛКА, МЕТА-

без д/р, офіційне працевлаштуван-

ЛЛОПРОФИЛЬ КРЫША. КРУГЛОГОДИЧ-

ня з першого дня, надаємо житло!

НАЯ РАБОТА. ОПЛАТА ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ.

0674969050

0987100656

• 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
• 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

3.6. С\Г техніка, та запчастини.
Куплю
• 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,(067)7038167,ВІТАЛІЙ

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, БУТ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДРОВА, ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ, ПЕРЕГНОЙ, ПОДШИВКА. ДОСТАВКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ, ВЫВОЗ МУСОРА.
0938436692,0976949302СЕРГЕЙ
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Польський дім у Житомирі запрошує на курси з
вивчення польської мови.
Підготовка до співбесіди на отримання Карти
поляка та вступу у внз Польщі (заняття у вечірній
час двічі на тиждень, ціна 500,00 грн. на міс.).
Курси для учнів 1-8 класу (заняття щосуботи,
ціна 200,00 грн. на міс.).
Забезпечуємо необхідними дидактичними матеріалами – підручниками, словниками, робочими
зошитами.

Вул. Чуднівська, 34-Б

БЕТОН, РОЗЧИН

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

ЦЕМЕНТ

ФУНДАМЕНТНІ
БЛОКИ

КОЛОДЯЗНІ
КІЛЬЦЯ

БУДСУМІШІ

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

ДОСТАВКА

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

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

6. ПОСЛУГИ
6.13. Ремонт техніки
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІНА КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЗАПРАВКА.
ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. ВИЇЗД ПО ОБЛАСТІ.
0975107907,0932929225

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

МИКСЕР (КАМАЗ)

8. РІЗНЕ

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

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

8.20. Стіл знахідок. Загубив
ВТРАЧЕНО ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК НК
№5869615 НА ІМ`Я ФОМІНЕНКА ВІКТОРА ЛЕОНІДОВИЧА ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
БУДІВНИЦТВО
КОТЕДЖІВ
тел. +38 (097) 325-84-86
ЦЕГЛА
червона рядова, силікатна
лицьова. Доставка з заводу
та складу. Низькі ціни.
Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

СТО "Каприз":

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

тел.: 063-886-23-45

Продам/куплю
піддони
нові та вживані
вигідна ціна

тел.: (068) 838-88-38

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

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

тел.: 097-440-16-93

23

Середа, 28 серпня 2019

WWW.ZT.20MINUT.UA

Гороскоп на тиждень 28 серпня - 3 вересня
ОВЕН

Несподіване заступництво впливових людей допоможе досягти
успіху в професійній сфері, що
значно підвищить ваш діловий
авторитет.

ТЕЛЕЦЬ

Мінімальні зусилля
даватимуть вам максимум результату. А от зайва суєта
ні до чого доброго не приведе.
Вихідні – для побачень.

БЛИЗНЮКИ

Вам треба вірити
в успіх і здійснення своєї мрії. Спокійно, але
твердо йдіть до своєї мети, і ви
одержите бажане, причому досить швидко.

РАК

Вибравши правильну
стратегію та доклавши
зусиль, ви доберетеся до лаврового вінка. Важлива інформація
сама прийде вам у руки.

Поради господині

ЛЕВ

Сприятливий час
для змін. Не варто залишатися на обридлій роботі
й з нецікавою вам людиною
тільки лише за звичкою.

ДІВА

Можливо, настав
час розвантажити свої
плечі від чужих проблем? У вас
одразу з'явиться час зайнятися
власними справами.

ТЕРЕЗИ

Не виключено, що
вас очікує просування
кар'єрними сходами. У суботу
краще не загострювати стосунки з рідними.

СКОРПІОН

Може з'я ви т ис я
приві д задуматис я
про сенс життя. Робота – на
головному місці. У вихі дні – вдалий час для посиденьок
з друзями.

СТРІЛЕЦЬ

Доведеться балансувати між численними
справами й подіями. Важливо
при цьому не заробити нервовий зрив. Вихідні – для дому.

КОЗЕРІГ

Ваші плани можуть
бути порушені, важливо швидко поставити нові
завдання. Постарайтеся не
встрявати у конфлікти.

ВОДОЛІЙ

Ві дстоюючи свої
права та особисту незалежність, наберіться
терпіння, можливо, зможете
змінити ситуацію на свою
користь.

РИБИ

Гарний час для творчості та фантазії. Вам
необхідна свобода у всьому:
і в думках, і в справах, а найголовніше – у рішеннях.

Цікаві факти про гори
• На Землі є принаймні 100
гір, висота яких від рівня моря
перевищує 7200 метрів, всі вони
розташовані у центральній і південній Азії. Сумарна висота перших десяти складає приблизно
83,78 кілометра – поставлені одна
на одну вони всього на 16,22 кілометра не «дотяглися» б до офіційного
кордону космосу.
• Висота гори Еверест – 8848
метрів. Це можна порівняти з товщиною озонового шару Землі, але
приблизно в чотири рази менше
максимальної висоти, з якою колинебудь стрибав землянин – Фелікс
Баумгартнер.
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• Гора Кайлас – одне із загадкових місць у світі, висота – 6666 метрів. Від гори Кайлас до монумента
Стоунхендж в Англії – 6 666 км. До
північного полюсу – 6666 км. Біля
Кайласа люди швидше старіють
(12 годин йде приблизно за 2 тижні), про це свідчить ріст волосся
і нігтів. Гора розбита двома величезними гребенями – тріщинами,
які особливо у вечірні години за
допомогою тіні від виступів скелі
утворюють собою величезне зображення свастики.
• Найчастіше на Землі, за
деякими даними, люди підкорюють гору Монаднок в амери-
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канському штаті Нью-Гемпшир.
Висота її вершини над рівнем
моря – 965 метрів.
• Найбільший вулкан на Землі – гавайський Мауна Лоа. Його обсяг оцінюється приблизно в 75 000
кубічних кілометрів.
• Кіліманджаро піднімається
на 5895 м над рівнем моря, будучи
найвищою точкою Африканського континенту. Це найвища гора
в Африці.
• Гора Арарат, яка є символом
Вірменії та зображена на гербі
країни, розташована не у Вірменії.
Територія гори відійшла до Туреччини у 1921 році.

1

2

3

серпня
середа

серпня
четвер

серпня
п’ятниця

серпня
субота

вересня
неділя

вересня
понеділок

вересня
вівторок

+ 14°
+ 27°

+ 14°
+ 26°

+ 13°
+ 27°

+ 14°
+ 26°

+ 14°
+ 29°

+ 17°
+ 31°

+ 18°
+ 30°

747

ТИСК, ММ

749

ТИСК, ММ

750

ТИСК, ММ

750

ТИСК, ММ

749

ТИСК, ММ

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації серії ЖТ № 222/599 Р
від 6 травня 2015 р.
Видавець – ПП "Медіа Ресурс"; адреса:
10014, м. Житомир, вул. Рильського, 9, каб. 407
28 серпня 2019 р.
№ 32 (748)

Газета є членом
Всесвітньої газетної Асоціації

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

748

ТИСК, ММ

743

ТИСК, ММ

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

Корисні поради
для дому
• Приємний аромат пошириться по всій квартирі, якщо
проварити у воді кілька хвилин
лимонні кірки.
• Плями на замші можна
видалити пилкою для нігтів.
• У підг узниках зру чно
перевозити крихкі предмети
в посилках.
• Лак для волосся значно
подовжить життя малюнка.
• Звичайна зубна нитка
допоможе пришити міцно до
виробу гудзики і кнопки, відремонтувати парасолі і рюкзаки.
• Золоті ювелірні прикраси
без каменю можна почистити,
просто потерши їх по паперу,
на який було нанесено трохи
губної помади.
• Усунути засмічення труб
можна за допомогою харчової
соди, столового оцту і окропу.
Півсклянки соди слід всипати
в зливний отвір, потім залити
туди ж таку ж кількість оцту, закрити слив вологою тканиною
і почекати хвилин 20, після чого
злити туди чайник окропу.
• Можна також спробувати
прибрати засмічення, засипавши в зливний отвір трохи лимонної кислоти, а потім залити
туди ж трохи окропу.
• Арахісове масло допоможе видалити жувальну гумку
з волосся, якщо просто втерти
його у волосся.
• Запах затхлості білизни
знищить звичайна харчова сода.
Можна в якості освіжувача зберігати її у відкритому вигляді
у шафі.
• Потрібно посадити мох
в певних місцях? Змішайте
200 мл йогурту, 200 мл води
і жменьку моху і нанесіть суміш
туди, де повинен рости мох.
• Плями на чашках допоможе видалити шкірка цитрусових з невеликою кількістю солі.
• 400 мл води, 30 мл горілки, пару крапель рідини для
миття посуду змішати – вийде
відмінний засіб від мушок, мурах та інших комах.
• Ділянки на килимі, зім'яті
меблями, розчесати можна виделкою.
• Теплий столовий оцет усуне вапняний наліт біля крана.
• Розтрощенний грифель
кольорових олівців допоможе
замаскувати пошкодження
дерев'яних виробів, в тому числі
підлоги і меблів.

• Складки або стрілки на
брюках збережуться до наступного прання, якщо пропрасувати їх через ганчірочку, змочену
в оцті.
• Свічк и буду ть горіти
довше, якщо перед використанням відправити їх на пару
годин в морозилку.
• Щоб видалити залишки
наклейки у вигляді етикетки
з банки або пляшки, потрібно
просто в соду капнути кілька
крапель води і протерти такою
кашкою скляну тару.
• Щоб відкрити тугу банку
з кришкою, оберніть гумку навколо її кришки.
• Скибочка білого хліба допоможе зняти сальні відбитки
пальців зі стіни, а також зі звичайних шпалер.
• Пил і забруднення з лакованих і полірованих поверхонь
меблів ні в якому разі не слід
видаляти мокрою ганчіркою
або гарячою водою. Протирати
меблі потрібно м'якою, сухою
і чистою фланеллю, сукном або
спеціальною серветкою.
• Щоб подряпини на меблях
зробити менш помітними, візьміть маленьку щітку, змочіть
ї ї в слабкому розчині йоду
і протріть подряпини.
• •Щоб зберегти речі від
молі, змочіть у гасі тампон
вати і закладіть його в пальто,
в шапку або в комір.
• •Мити ванну або раковину після холодної води відразу
гарячою або навпаки – не слід.
Від неоднакового розширення
матеріалу, з якого зроблені ці
предмети, і емалі на емальованому покритті утворюються
тріщини, потім вони чорніють.
• Від стіни у ванній відскочило кілька плиток. Очистіть
їх від цементу, змастіть олійними білилами або масляною
фарбою і щільно притисніть:
плитка буде триматися дуже
міцно.
• Кілька шматочків льоду
допоможуть вам обійтися без
праски і відпарювача. Покладіть
два-три кубика льоду в пральну
машину разом з парою сорочок
або брюк і поставте її на режим
сушки. Лід розтане і перетвориться у пар, який розгладить
всі складки. Цей трюк не такий
ефективний з важкими речами,
але для легких тканин це просто чудо.
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ЧИТАЙ СВІЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТИ ТУТ
Піца «Челентано»

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

(0412) 42-21-00

Паб
«Файна кнайпа»

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

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

Кафе «Тераса»

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

(067) 936-69-92

Кафе «Пантера»

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

(0412) 42-60-86

Кафе «Таймир»

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

(063) 077-39-47

Піца «Челентано»

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

(0412) 43-86-46

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

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

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

«Пивна ресторація
BeerЁza»

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

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

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

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

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

UglyDolls.
Ляльки з характером
Жанр: анімація, комедія

Кожного дня у світі стає на кілька тисяч
ляльок більше. Якісь із них виходять як за
шаблоном, а в якихось проявляється брак
виробництва. Вам завжди було цікаво, що
ж роблять із некрасивими ляльками? Їх відправляють до Аглівіллю! Тут кожен може
знайти собі місце, адже жителі містечка
дивляться не на зовнішній вигляд, а на
внутрішню красу. Моксі зі своїми друзями
дуже подобається в Аглівіллі, але її тягне
до великого світу, там справжні пригоди та
діти, які їх, звичайно ж, полюблять. Разом
вони готові пройти різні випробування, щоб
знайти щастя.

Гра в хованки

Жанр: детектив, трилер, жахи

Грейс стоїть на порозі важливої події у
своєму житті – вона виходить заміж за представника знатного роду Алекса Ле Домаса.
Церемонія вже через півгодини, хвилювання,
гості. Але все пройшло без проблем, дівчина
вже майже частина сімейства. Залишилася
остання традиція, без якої не можна прийняти
Грейс – це вечірня гра в хованки. Правила прості: дівчина ховається, а вся родина її шукає.
Якщо не знайдуть – вона перемогла. Тільки
ось Ле Домас забули згадати про одну вельми
важливу деталь – гра йде не на життя, а на
смерть. Якщо хтось із них знайде Грейс, її
вб'ють якимось витонченим методом. Якщо
дівчина виживе, це буде великою удачею.

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

kinoukraina.zt.ua

