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У Житомирі помер
відомий художник
Микола Перемишлєв
Житомирщина попрощалась з відомим
художником Миколою Перемишлєвим.
Микола Перемишлєв мав
більше 30 персональних виставок
(з 1990) в Україні та за кордоном –
у Німеччині, Аргентині, Іспанії,
Чехії. Сам художник ділився,
що малювання – це спосіб його
життя:
«Малювання – це як спосіб життя. Постійно і багато
цим займаюся. Я стараюся не
прив’язуватися до часу у своїх картинах. Тематика в мене
різна – від портрета до символічно філософських картин.
А технікою синтезую – і імпресіонізм, і експресіонізм», –
розповідав митець про свою
діяльність.
Довідково
Микола Перемишлєв народився 3 березня 1953 р. у с. Великі Кліщі, що на Житомирщині.
У 1959 році переїхав з батьками
до Житомира. У 1969 році розпочав навчання в художньому училищі у м. Іваново (Росія). З 1973

працював учителем, художником-оформлювачем, сторожем,
реставратором, у різних місцях
і містах (Житомир, Крим, Кмитів, Коростишів). У різні роки
свого життя жив в Аргентині,
Німеччині, Криму, де займався
музикою, живописом, експонував власні роботи. Незадовго до
смерті художник повернувся до
Житомира.

Верховна Рада
України призначила
новий склад уряду.
Прем’єр-міністром
обрано Олексія Гончарука, крім того, також
маємо новий склад
Кабінету Міністрів.
Зі «старої гвардії» на посаді
міністра внутрішніх справ України залишили Арсена Авакова.
З цієї нагоди журналісти редакції
«20 хвилин» вирішили провести
опитування серед житомирян
і дізнатися, чи задоволені вони
новим складом Кабміну.
«Це все зібрання абсолютно некомпетентних в політиці людей,
регіоналів і тих, хто готовий зда-

Школи Житомира планують
перехід на ведення електронних
журналів: думка фахівців
Валерія Наумова

В Україні школи поступово переводять
на ведення електронного варіанту журналу чи щоденника,
оскільки це зручніше,
безпечніше і швидше, ніж відомий всім
і звичний метод запису в паперовий
журнал.
На Житомирщині також очікується перехід на ведення електронного шкільного журналу. Про
всі деталі запровадження такої
системи у Житомирі «20 хвилин»
розповів директор департаменту
освіти Житомирської міської ради
Валентин Арендарчук: «Прогрес
не можна зупинити. Рано чи пізно

 Микола Перемишлєв.
«Автопортрет», 2014

Що думають житомиряни
про нові обличчя
Кабінету Міністрів
України. Опитування
Валерія Наумова

Новини

Середа, 4 вересня 2019

ти Україну. Не влаштовує такий
склад», – поділилась медсестра
Катерина, 29 років.
«Аваков мене не влаштовує.
Але, може, він там ще на тимчасових засадах. Я вважаю, якщо
«перезавантаження», то з новими
людьми», – наголосила підприємець Ольга, 41 рік.
«Чесно кажучи, я не лізу в політику і навіть знати не хочу, що
там відбувається. Як сказав мій
знайомий, сенс за цим всім слідкувати і розчаровуватися – все одно
обрали тих, кого зручно, – зазначив
фотограф Олексій, 30 років.
«Я вже стара людина, не слідкую за цими політиками. Хай кого
там обирають, головне, щоб зміни
були», – зауважила пенсіонерка
Олена Петрівна, 74 роки.
«Бачила вчора засідання, але
ще поки не розбирала, хто є хто.
Треба цим питанням зайнятися.
Але сподіваюсь, що толкові люди
прийшли», – поділилася підприємець Тетяна, 45 років.

ми прийдемо до повної відмови
від паперових носіїв інформації.
По-перше, це зручніше, по-друге,
це мобільніше. Це допомагає
батькам краще комунікувати із
закладом, де навчається дитина,
бачити її успішність і досягнення.
Це полегшує роботу вчителям
і батькам».
На питання щодо шкіл, які
вже у цьому навчальному році перейдуть на ведення електронного
журналу, Валентин Васильович
відповів: «Поки що будемо уточнювати, які саме школи будуть
у пілотному проекті по переходу
на електронні журнали, але вже
у новому календарному році майже всі школи будуть переходити
на цей проект. Зараз у нас йде
гімназія № 3 як пілотний проект. До нового навчального року
ми добираємо ще декілька шкіл.
Окрім цього, зараз школи самі
виявляють бажання взяти участь
у пілотному проекті по переходу
на електронний журнал».
Думки щодо запровадження
такої системи у Житомирі різні.

Проте більшість вважає перехід
на електронні носії абсолютно
нормальним явищем.
«Вважаю перехід до електронних журналів/щоденників
нормальним процесом в умовах
сучасності. Темп життя та кількість батьків, які хочуть і можуть
комунікувати із закладами освіти
онлайн, зростають. З іншого боку,
наразі залишається багато батьків, яким зручні звичні традиції.
Також гальмом у перехідному
процесі буде недостатня підготовка педагогів. Тому доцільним
у найближчі декілька років стане,
мабуть, заохочення педагогів до
участі у пілотних проектах – з перспективою повного переходу до
електронної форми», – прокоментувала громадська діячка у сфері
освіти Наталія Слободенюк.
Крім того, у департаменті
освіти наголосили, що електронна форма журналу забезпечить
кращий захист персональних
оцінок учня, оскільки батьки матимуть доступ до оцінок тільки
своєї дитини.

Майже закінчили ремонт
Соборного майдану,
але пошкодили
бруківку навколо
Руслан Мороз

Цими днями
ремонтні служби
майже закінчили
ремонт дорожнього
покриття Соборного
майдану, але в останню мить важка техніка заїхала на тротуари та пошкодила
бруківку.
Тротуари в центрі міста завжди викликали особливу увагу
з боку містян, адже тривалий
ремонт не привів до явного
покращення стану тротуарів.
Бруківка за якістю виявилася
значно нижчою, ніж було заявлено на різноманітних презентаціях. Пройшло декілька
років, і майже вічна бруківка

покрилася тріщинами і сколами. Тріснуло навіть покриття на
Михайлівській. Хто, коли і яким
чином це все відремонтує – ніхто
пояснити не може. А тим часом
продовжують вкладати бруківку
по вулиці Лятошинського. Якість

такого покриття також викликає
сумніви.
Міська влада продовжує
стверджувати, що якість проведених робіт відповідає заявленим, натомість ми переконуємося в зворотньому.
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Споживачу

Газета «20 хвилин» спільно зі спонсорами
подарувала абетки і розклади уроків
першокласникам Житомира
Керівництво школи у захваті від таких подарунків. За словами заступника
директора з навчально-виховної роботи
ЗОШ № 33 Людмили Степчиної, важливо
сприяти розвитку дітей, тому дуже приємно, коли подарунки корисні: «Нам дуже
приємно, що такі подарунки передали
нашій школі. Тут бачимо розклади, абетки
іноземною мовою із зображенням тваринок – це сприятиме розвитку малечі».
Спонсори, спільно з якими і розроблялися розклади й абетки, також наголосили, що мета таких подарунків –
сприяти розвитку дітей:
«Ми хочемо показати дітям, що навколо багато цікавого. Наша сфера діяльності – робота з тваринками, тому
саме зображення звірів ми використали

Валерія Наумова

З нагоди свята Першого дзвоника редакція
«20 хвилин» спільно зі
спонсорами «Cubi», «ГудДей» та «Multizoo» підготувала корисні і водночас
цікаві подарунки для шкіл
Житомира.
Першокласники отримали розклади
занять та абетки англійською мовою із
зображенням звірів. Такі приємні бонуси

не тільки мотивують до навчання, а й
сприяють розвитку дітей.
Журналісти газети «20 хвилин» завітали до перших класів, аби дізнатися,
чи сподобалися такі подарунки малечі.
«Мені дуже подобається! Гарний розклад
і абетка. Подобається те, що все яскраве», – поділилася враженнями учениця
1-В класу Олена.
Батькам яскраві розклади і абетки теж
до душі. «Ми дуже задоволені. Це дуже
потрібні і корисні подарунки. Розклад
ми повісимо над робочим столом, він
яскравий, діти точно будуть звертати на
нього увагу. Абетка теж дуже цікава. Нам
подобається, що на ній є зображення
тваринок, а також алфавіт іноземною мовою», – розповіла мама першокласниці
Людмила.

на абетці. Крім того, це абетка іноземною
мовою. Ми хочемо, щоб діти розвивалися
всебічно», – поділився представник компанії «Multizoo» пан Валентин.
«Розклад – дуже зручна і потрібна
річ. Хотілося зробити для дітей щось
корисне, ще змалечку привчати їх до
організації робочого простору. Розклад
яскравий і цікавий, тому ми сподіваємося, що діткам все сподобалося і що
вони будуть його використовувати із задоволенням», – розповів власник компанії
«ГудДей» пан Анатолій.
«Ми сподіваємося, що дітям сподобалися наші подарунки. Малечу треба заохочувати до навчання, і такі приємні дрібнички
стануть у нагоді», – зауважив представник
компанії «Cubi» пан Віталій.
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Ще недавно там плескалася риба,
а тепер можна ходити по дну річки
Руслан Мороз

Знову орендатор
приватної електростанції на Жуйка
екстрено провів скид
води.
Рівень річок у районі міського
парку впав до критичної позначки.
Річки Тетерів та Кам'янка, які були
суднохідними ще на початку ХХ-го
століття, зараз обміліли до рівня.
коли по дну можна ходити пішки.
Нагадуємо, що ми вже неодноразово порушували проблему забруднення басейнів річок Тетерів,
Кам'янка, Крошенка, але, на жаль,
нічого не робиться для покращення ситуації. Орендатор приватної
електростанції на Жуйка повинен
був ще до 1 жовтня 2018 року відновити фауну річки Тетерів. Саме
про це йшлося на позачерговому
засіданні сесії Житомирської міської ради у вересні 2018 року. Тоді
активісти вимагали від влади рішучих дій стосовно діяльності ГЕС.
«Я звертаюся до вас стосовно
гідроелектростанції, яка знаходиться на Жуйка. У минулому році
електростанцією було зроблено
понаднормовий скид, знизився рівень води, і загинуло багато риби.
У цьому році ми зверталися до
представників гідроелектростанції

і просили, щоб вони поставили
загороджувальні конструкції, аби
риба, яка йде на нерест, не потрапляла під динамо-машину. Але
цього зроблено не було. Більше
того, зараз сам механізм електрогенератора, з нього тече мастило
і йде забруднення річки. Коли
наші представники виїжджали
на об'єкт, то з них зробили просто дурнів. І я так розумію, що
власники ГЕС плювали на громаду
та міську владу. Вони зацікавлені
лише у своїх надприбутках. Раніше
вони нам обіцяли, що зариблять
річку Тетерів та поновлять втрати,
які нанесли своєю діяльністю. Наразі результату немає», – сказав тоді
на сесії активіст Сергій Ткачук.
Також самі тоді у коментарі
журналістам заступник міського
голови Сергій Кондратюк розповів, що вимоги громади влада чітко почула й готова до радикальних
дій у разі їх невиконання.
«Термін виконання вимог, які
ми зазначили для орендаря, – до
1 жовтня 2018 року. В іншому випадку ми будемо вимушені розглядати питання про розірвання
договірних відносин з цим підприємством», – повідомив Сергій
Кондратюк.
Пройшов рік, і містяни можуть на власні очі переконатися,
що ні влада, ні орендар не тільки
не виконали обіцяного, а й своєю
бездіяльністю взагалі погіршили
ситуацію. Цими днями пройшов
знову скид води, і рівень річок

Тетерів та Кам'янка впав до критичного. Рибу майже повністю
знищено. Зараз по дну можна
пересуватися пішки, навіть не намочивши взуття. На фото можна
побачити, що там, де рівень води
повинен бути не менше метра, зараз стоїть людина на ґрунті.
Нагадуємо, що минулого
року у коментарі «20 хвилинам»

заступник начальника КП «Інспекція з благоустрою м. Житомира»
з питань екології та природокористування Тетяна Степаницька
розповіла, що основна рекомендація депутатської комісії орендарю – запуск риби до водосховища.
«Ми внесли до протоколу термін,
до якого повинні виконати рекомендації. Також визначили види,

розміри риби (до 300 г) та місце їх
запуску», – сказала Тетяна Василівна. Слід зазначити, що, за словами
активістів, власник гідроелектростанції повинен запустити риби на
суму не менше 100 тисяч гривень.
Але час показав, що очікування та сподівання на взаєморозуміння з владою виявилися
марними.

Делікатна проблема: чи змінилося щось?
Руслан Мороз

Відсутність туалетів у центрі міста і як
житомиряни справляються з цією проблемою – з’ясовували
наші журналісти.
Ця історія сягає корінням
ще у далекий 2011-й рік, коли
27 квітня біля приміщення Житомирської міської ради відбулася
безпрецедентна театралізована
акція «Горщик чи мер – хто мій
надійний партнер?».
Як тоді повідомляли організатори акції, даний перформанс
пок ликаний у саркастичній
формі проілюструвати один випадок життя пересічних громадян міста Житомира, зобразити

їх непосильні потуги на шляху зі
справленням природних потреб
та реалізації своїх конституційних
прав, на повагу до їх гідності, що

порушується відвертим катуванням громадян владою.
Нагадуємо, що організаторами
акції «Шукаємо туалети» попере-

дньо була передана низка індивідуальних та колективних звернень
з вимогами до влади, а також було
проведено дослідження стану
основних громадських туалетів
Житомира.
Минув час, пройшла «революція гідності», і нині «пісяючий
хлопчик» нарешті став депутатом міськради. Та з'ясувалося,
що, отримавши депутатство,
хлопчик дивним чином змінив
свою фізіологію, бо зараз його
вже не хвилюють ці питання.
А ось іншим містянам іноді так
«прикрутить», що вони починають шукати, де справити природну потребу у самому центрі
міста. Вдень, коли працюють різноманітні кафе, це ще можливо
зробити без перешкод. А ввечері,
після закриття всіх закладів громадського харчування, проблема вирішується перед вікнами
житлових будинків у підворіттях
Михайлівської.

Маленьке дослідження вглиб
дворів дозволяє відкрити невідомі таємниці. Наприклад, чудові
графіті на старих стінах у самому
серці міста. Тільки ось серцем це
назвати важко. Бо спогляданню
і насолоді від образотворчого мистецтва заважає гостра різь в очах
від найсильнішого аміачного випаровування. Тож природні потреби
наших громадян міцно відображені на стінах всього центру старого
Житомира.
Влада часто говорить про відкриття біотуалетів та інші досягнення сучасної науки. Але всі є
свідками того, що в ці біотуалети
іноді зайти ще страшніше, ніж
отримати пару хвилин екстриму,
справляючи потребу перед чиїмись вікнами.
Коли закінчиться такий міський екстрим і «пісяючі хлопчики»,
що стали депутатами, згадають, за
що боролись, і не будуть нехтувати
потребами містян?!
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Актуально

Хто винен, що інклюзивна
гойдалка у Житомирі понівечена?
Валерія Наумова

Нещодавно житомирянин опублікував у соціальній
мережі Фейсбук
інформацію про те,
що з інклюзивної
гойдалки на майданчику за кінотеатром
«Україна» зникли
гвинти і споруда буквально тримається
у повітрі.
Думки житомирян щодо
цього розділилися. Деякі вважають, що хтось навмисно викрав гвинти з гойдалки, а інші
кажуть, що часто діти настільки
розгойдуються на майданчику,
що недивно, що гвинти можуть
відкрутитися. Журналісти редакції «20 хвилин» вирушили на
дитячий майданчик, щоб дізна-

тися, чи дійсно діти надто сильно
розгойдуються, чи все ж таки це
справа рук місцевих вандалів.
«Ми тут з дітками граємо вже
декілька годин. Приходили старші
діти, дуже сильно розгойдувалися. Мої діти теж хотіли разом
з ними, але я пояснила, що так
робити не можна і що до гойдалок
потрібно ставитися обережно,
бо все ж таки майданчик зробили
не для того, щоб його ламали», –
розповіла Олена, мама дітей, що
гралися на майданчику.

Навколо цієї теми звучало
чимало обурень, оскільки інклюзивних гойдалок у місті
лише дві і одна з них – саме на
майданчику біля «України». За
словами начальника управління у справах сім`ї, молоді та
спорту Житомирської міської
ради Ірини Ковальчук, важливо, щоб батьки і діти, які відвідують майданчик, розуміли,
для чого він був створений,
і обережно корис т у ва лис я
каруселями.

«Інклюзивний майданчик – це
безкоштовна територія, де можуть займатися усі бажаючі. Насамперед його мета – підтримка
фізичного здоров`я людей з інвалідністю, людей, які пересуваються
на візочках, і цей майданчик робився передусім для них. Звичайно, це
не забороняє користуватися ним
і іншим бажаючим, але гойдалка,
яка так само створена для людей
на візочках, на жаль, постійно понівечена, тому що діти не до кінця
розуміють, для чого вона, і надто сильно розгойдуються. Тому
ми закликаємо і батьків і дітей
обережніше користуватися цим
майданчиком», – наголосила Ірина Ковальчук.
Ми поспостерігали за дітьми
на майданчику і пересвідчилися,
що дійсно підлітки дуже активно використовують гойдалку,
інколи надто сильно розгойдуються, проте батьки роблять їм
зауваження. Щоб попередити
викрадення деталей з каруселей,
у коментарях під постом житомирянина пропонують встановити камери відеоспостереження,
аби майданчик вцілів.

Центр надання екстреної медичної
допомоги на Житомирщині зазнав
трансформації і продовжує покращувати
свою роботу, – Світлана Мошківська
Валерія Наумова

В Україні МОЗ
розпочало трансформацію екстреної
медичної допомоги.
На 2019 рік планують змінити роботу екстреної допомоги
у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській
областях та Києві. Незважаючи на те, що Житомирщина не
увійшла до пілотного проекту
з трансформації, Центр надання
екстреної медичної допомоги
області постійно працює над
удосконаленням своєї роботи:
«У цьому році ми почали працювати над оновленням автопарку. Ми вже отримали 7 автомобілів класу «В». Один автомобіль
ми отримали за програмою МОЗ,
1 – наданий благодійниками, 5 –

ініціатива Президента Володимира Зеленського і Фонду Рината
Ахметова», – коментує виконуюча обов’язки головного лікаря
КУ ЦЕМД та МК Житомирської
області Світлана Мошківська.
Незва жаючи на т е, що
Житомирщина не увійшла
до переліку тих областей, де
працюватимуть над трансформацією екстреної медицини,
підприємство все одно зазнає
реформ. Таким чином, на сьогодні даний центр перетворюють на некомерційне комунальне підприємство:
«На даний момент триває
перетворення КУ ЦЕМД та МК
у некомерційне комунальне підприємство згідно з рішенням обласної ради від 25.05.2019. Окрім
цього, у нас є чимало планів щодо
розвитку підприємства і покращення його роботи. Наприклад,
планується створення центральної диспетчерської служби. Також ми займаємося постійним
оновленням автопарку, отже,

поступово будемо покращували
роботу Центру надання екстреної медичної допомоги Житомирщини», – зазначила Світлана
Мошківська.
Нагадаємо, звернутися до
центру екстреної медичної допомоги можна в разі: втрати свідо-

мості, судом, розладів дихання,
болі в ділянці серця, блювання
кров’ю, слабкості чи оніміння
тіла, гострого болю у черевній
порожнині, зовнішній кровотечі, при ознаках гострих інфекційних захворювань і при
гострих психічних розладах.

КУТОЧОК

ВОДІЯ
Леонід
ГРОМІК,
завідувач другого відділення
Житомирського
професійного
політехнічного
ліцею

Гідроудар
Ця тема особливо стосується
легковажного молодого покоління
водіїв, які, сидячи за кермом потужного автомобіля, відчувають себе
пілотами і не зважають на стан дороги, а реагують лише на враження
оточуючих. Я не чув слів захоплення
і щоб хтось був у захваті, але вони
проносяться на швидкості через калюжі, здіймаючи, наче хвилерізи,
хвилі, омиваючи брудною водою як
автомобілі, так і пішоходів.
У результаті попадання води
у двигун виникає різке підвищення тиску в циліндрах і, як наслідок,
вихід двигуна з ладу. Відбувається це наступним чином. На такті
впуску розрідження, створюване
в циліндрі, підсмоктує вологу замість палива і повітря. Далі починає підійматись доверху, і впускний клапан закривається. Рідині
дітись нікуди, а вона, на відміну
від газу, майже не стискається, тому
тиск у замкненому об’ємі миттєво
зростає. Це і є гідроудар. Оскільки
волога може потрапити тільки через повітрозабірник, то для сучасних автомобілів ризик гідроудару
зведений до мінімума, але він є.
Іноземні виробники, створюючи
свої автомобілі, не враховують
глибини наших калюж і «здібності»
водіїв. Впускні колектори складної
форми, і воді важко проникнути
в циліндри, але повністю відмітати можливість гідроудару не слід.
У дизельних двигунах камера згорання малих розмірів, відповідно,
і ризик гідроудару більший. Велика
«група ризику» – позашляховики.
Часто джипери «допрацьовують»
конструкцію автомобіля і виносять
забір повітря на дах, чим створюють
особливу групу ризику отримання
гідроудару. Уникайте глибин вище
нижньої частини бампера, подолайте водну перешкоду на пониженій передачі і підвищених обертах
двигуна, щоб вода не потрапила
у двигун через глушник. Слідкуйте
за технічним станом двигуна. Гідроудар може статись навіть через
антифриз, протікаючий через «пробиту» прокладку чи несправний
турбонагнітач.
Гідроудар – дуже болюча хвороба, і тому, коли сезон дощів
створить свої умови для поїздок,
я бажаю водіям бути обачливими
і уважними, пам’ятаючи, що і зима
не за горами, а там автомобілістів
чекають нові сюрпризи.
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Тема номера

Тихе знищення чи реорганізація:
як у Житомирі хочуть об`єднати
дві школи на Польовій
Валерія Наумова

Нещодавно на сайті
Житомирської міської
ради з`явився проєкт рішення, в якому
йдеться про бажання
влади міста об`єднати
дві школи, що знаходяться на Польовій.
Мова йде про об`єднання
гімназії № 1 та загальноосвітньої
школи № 22 імені Василя Кавуна.
У департаменті освіти міської ради
пояснюють: поки що проект не
затвердили. Планують проводити
зустрічі з представниками вказаних шкіл:
«Ми тільки опублікували рішення, це проект, він на обговоренні, ще
нічого не прийнято. Ми обов`язково
будемо проводити зустрічі з працівниками школи № 22 та гімназії № 1,
щоб пояснити, наскільки їм буде
краще, якщо вони об`єднаються.
Вони будуть першими, хто змінить
загальноосвітню школу на гімназію.
Ми побачили, що гімназія № 1 дуже
потужна, об`єднання підсилить роботу і гімназії, і 22 школи», – пояснила у коментарі заступник директора департаменту освіти Світлана
Ковтуненко.
В той же час ні депутати по
округу мікрорайону, ні викладачі
ЗОШ № 22, ні батьки не знали про
те, що подібний проект рішення
є. Дізналися вони про це зі ЗМІ,
і, безумовно, це викликало чимало
обурення. У департаменті освіти
наголошують, що «так буде краще»,
проте реорганізація матиме такі наслідки, як зменшення педагогічного
складу, відбір дітей до навчального
закладу за рейтингом, не всі діти
матимуть можливість навчатися
в елітній гімназії.
На сьогодні ЗОШ № 22 має все
необхідне для повноцінної роботи:
повний педагогічний склад – 58
працівників, близько 800 учнів
школи, також є вся необхідна
матеріально-технічна база для
надання якісних освітніх послуг.
За словами вчительки української
мови і літератури ЗОШ № 22 Світлани Софіюк, дана новина була
ударом для викладачів школи.
«У нас у п`ятницю вранці була
педрада, ми обговорювали робочий розклад на рік, канікули,
навчальні плани, програми, і тут
через декілька днів ми дізнаємось,

що гімназію № 1 і ЗОШ № 22 хочуть
об`єднати. Ми дуже обурені, наш
колектив проти цього об`єднання,
і, наскільки нам відомо, гімназія
№ 1 теж проти».
Гімназія № 1 – це невеликий
заклад, який не зможе вмістити
всіх учнів ЗОШ № 22. Крім того,
в гімназії є чіткій відбір учнів за
рейтингом, а для якісного і повноцінного освоєння знань пропонують
репетиторів та факультативи, які,
безумовно, небезкоштовні. ЗОШ
№ 22 навчає дітей різного соціального статусу, рівня знань і фінансової
спроможності, через що, найбільш
вірогідно, більшості учнів ЗОШ
№ 22 не буде де навчатися. Ситуація
зі школами на Польовій – не дуже
позитивна. Для прикладу, та сама
школа № 14 також переповнена.
Отож діти з середнім рівнем знань
та низькою фінансовою спроможністю втратять можливість отримувати
якісні знання:
«Ніхто не думає за тих дітей,
що не мають можливості платити
великі кошти за навчання. Всі діти,
навіть ті, що мають низький рейтинг, всі вони хочуть бути рівними,
бути як інші, отримувати знання.
Кожна дитина по-своєму засвоює
матеріал, всі ж різні. Ми не хочемо,
щоб ці діти втратили можливість
навчатися», – пояснила вчителька
ЗОШ № 22 Світлана Софіюк.
Що стосується скорочення кадрів, то в департаменті освіти наголосили, що ніякого скорочення
педагогічного складу – не буде.
«Кількість викладачів не зменшиться. Під час об`єднання йде
об`єднання і учнів, і вчителів. Єдине – буде ліквідація загальноосвітньої школи як назви, але все інше
буде шляхом приєднання. І буде
потужна школа згідно з реформами. Завдяки об`єднанню шкіл на
Польовій виграє тільки район, учні
і їх батьки», – наголосила Світлана
Ковтуненко.
Проте постає питання: як
в одній школі може бути два директори, два вчителі математики?
Відповідь – ніяк. Скорочення педагогічного складу при реорганізації – очевидна процедура, яку не
підтримують викладачі ЗОШ № 22,
оскільки деякі педагоги працюють
у школі з самого початку її існування. Вони вклали у розвиток навчального закладу не лише свої кошти,
а й сили, час, буквально душу.
Іронічно, що заступник директора департаменту говорить про
те, що ніякого скорочення не буде,
і в той же час у рішенні, опублікованому на сайті міськради, вказується

наступне: «7.1. Взяти під контроль
вивільнення працівників Житомирської загальноосвітньої школи І–ІІІ
ступенів № 22 імені Василя Михайловича Кавуна, штатні одиниці яких
у зв’язку з реорганізацією підлягають скороченню». Тобто скорочення
все-таки буде?
Під час засідання вчителів школи неодноразово звучало, що педагогічний склад категорично проти
об`єднання. За їх словами, краще
створити окрему гімназію № 22
ім. Кавуна, ніж знищувати заклад:
«Ми хочемо бути незалежними
від гімназії № 1. Ми – проти цього
об`єднання, нас ніхто навіть не питав. Це – ненормально», – зазначили
під час засідання.
Наразі педагогічний колектив
ЗОШ № 22 підготував колективне
звернення до міського голови Сергія
Сухомлина. Вчителі сподіваються,
що хоч таким чином зможуть зашкодити реорганізації.
Депутат Житомирської міської
ради Олександр Рибак також був
запрошений на засідання. Він наголосив, що буде сприяти і всіляко
допомагати ЗОШ № 22 у вирішенні
цього питання: «Що означає, за словами Світлани Ковтуненко, це лише
проект рішення? Він вже на сайті,
ми от-от його маємо розглядати,
через два тижні сесія, а всі дізнаються про реорганізацію зі ЗМІ, а не
від департаменту. Зараз вже треба
починати діяти, бо треба зрозуміти,
навіщо ця реорганізація, для чого
вона, лише в цю середу буде комісія
з цього питання».
Депутат пояснює, що за нормальною процедурою департамент
мав провести громадські слухання,
педагогічні засідання і там обговорювати це питання. І лише після
того, якщо школи і батьки згодні
на реорганізацію, – виносити це
рішення на сайт міської ради.
Невідомо, чому це питання
постало на початку навчального
року. Якщо зараз почнеться реорганізація, буде зірвано навчальний
процес. Також невідомо, під що
хочуть використати приміщення
закладу, адже, за словами депутата
Рибака, за законом його можна
використати лише під заклад освіти. Можливо, заклад тримають
для створення платної приватної
школи? Невідомо.
Логіка департаменту освіти поки
що незрозуміла нікому, тож вирішуватимуть дане питання на найближчому засіданні гуманітарної
комісії. Можливо, там представники
департаменту освіти зможуть пояснити необхідність реорганізації.

 Під час зборів педагогічного колективу ЗОШ № 22

6. Після приєднання Житомирської загальноосвітньої
школи І–ІІІ ступенів № 22 імені Василя Михайловича Кавуна
до Житомирської гуманітарної гімназії № 1 змінити назву замість «Житомирська гуманітарна гімназія № 1», слід читати:
«Заклад загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів «Гуманітарна гімназія № 1» імені Василя Михайловича Кавуна Житомирської міської ради».
7. Департаменту освіти Житомирської міської ради (директор Арендарчук В. В.):
7.1. Взяти під контроль вивільнення працівників Житомирської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 22
імені Василя Михайловича Кавуна, штатні одиниці яких
у зв’язку з реорганізацією підлягають скороченню.
7.2. Забезпечити організацію освітнього процесу учнів,
що навчаються у Житомирській загальноосвітній школі І–ІІІ
ступенів № 22 імені Василя Михайловича Кавуна, після припинення школи, на базі її правонаступника.
7.3. Забезпечити збереження і подальше використання
рухомого і нерухомого майна, що залишиться після припинення Житомирської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів
№ 22 імені Василя Михайловича Кавуна для задоволення
освітніх потреб Житомирської міської об’єднаної територіальної громади.
7.4. Забезпечити внесення необхідних змін у статут, упорядкування написів в печатках, штампах, вивісці закладу
загальної середньої освіти, назва якого змінюється у відповідності до цього рішення.
8. Директору Житомирської гуманітарної гімназії № 1
(Бохан М. А.):
8.1. Забезпечити надання освітніх послуг учням Житомирської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 22 імені
Василя Михайловича Кавуна після її припинення.
8.2. Враховуючи це рішення, внести необхідні зміни
у штатний розпис закладу освіти і затвердити їх в установленому порядку.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради згідно з розподілом обов’язків.
Міський голова
 Витяг з проєкту рішення

С. І. Сухомлин
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Репортаж

Незвична «Війна в музеї»
від Українського культурного
фонду у Кмитівському музеї
Руслан Мороз

Саме незвична
назва виставки «Війна в музеї» та проведення її у стінах
відомого музейного
закладу привернули
увагу всієї мистецької
спільноти України.
Виставка є третьою у програмі
«Жести ставлення», що запрацювала на базі музею у липні цього
року у відділі сучасного мистецтва. Саме цю виставку присвятили дослідженню способів
мистецтва минулого століття та
сучасності дивитися на війну. Куратор – український художник та
скульптор Нікіта Кадан – розповідає: «Колекція музею у Кмитові
містить багато творів з воєнною
тематикою. Це пов’язано, серед іншого, з тим, що засновник музею
Йосип Буханчук був ветераном
Другої світової війни. Сьогодні
ми показуємо роботи про війну
як з колекції музею, так і залучаємо до цієї виставки сучасне
мистецтво».
Реалізовується проєкт за підтримки Українського культурного
фонду та управління культури та
туризму Житомирської ОДА.
Організатори виставки наголошують, що сьогодні ми маємо
подивитися на ці твори саме як
на ідеологічно обумовлені та
пропагандистські. Особистий
досвід авторів і перших глядачів,
багато з яких пам’ятали воєнний
час безпосередньо, був принесений у жертву побудові проєкту
колективної пам’яті. І в цьому
проєкті ті спогади, котрі не
співпадали зі схваленим владою
наративом, ставали предметом
виключення.
Війна, як її показано у радянському офіційному мистецтві,
а відповідно й у колекції Кмитівського музею, – це звірства ворогів,
страждання мирного населення,
звитяга героїв та, нарешті, велика
перемога. За перемогою йде ідеологічне очищення образу війни,
котре розставляє ворогів, жертв та
героїв по їхніх місцях.
За словами Нікіти Кадана, на
виставці організаторами показані
«воєнні» роботи з колекції музею
та залучено сучасне мистецтво,
аби, з одного боку, завдяки порівнянню зробити видимими «межі

дозволеного» в радянській репрезентації війни, а з іншого – показати, як політичні міфологеми
родом із пропаганд Другої світової
прошивають сьогоднішній день
наскрізь, зокрема й російськоукраїнське військове протистояння. Нинішні пропаганди оперують фразеологією середини XX
століття, вириваючи сталі терміни
з оригінальних контекстів та вільно жонглюючи ними заради виправдання чи засудження дій, що
виходять із нинішніх, геть інших,
політичних стратегій та намірів.
Але при цьому ті типи досвіду,
що залишалися вилученими із
зони розгляду тоді, не попадають

І ця реальність показує зараз
усі секрети, котрі приховувала
раніше. Буквально, безжалісно,
непристойно. Світ вивернутий,
перегорнутий догори дригом.
Несподівано стало очевидним,
що жоден із механізмів звичного
мирного життя не працює», – говорить Влада Ралко.
Наприкінці екскурсії організаторами, зокрема Нікітою Каданом, було зроблено оголошення
про те, що деякі депутати Житомирської обласної ради написали доноси на працівників музею:
«Дуже важко монтувати велику
виставку, коли… пишуть доноси
на співробітників музею і загро-

у неї й зараз. У ландшафті воєнної
пропаганди зони міфотворчості
межують із зонами замовчування
та добровільної сліпоти.
У виставці беруть участь сучасні художниці – Лада Наконечна,
Влада Ралко, Дана Кавеліна та
Глюкля (Наталія Першина-Якиманська). Для цієї виставки принциповою є саме жіноча оптика,
у котрій конструкції воєнних
культів та їхня спроможність маскувати антигероїчний характер
державного насильства стають
особливо ясними та прозорими.
«Будь-яка війна – це війна
проти жінок», – говорить Дана
Кавеліна. А будь-яка послідовно
критична виставка про феномени
воєнного насильства та воєнної
пропаганди за визначенням стає
виставкою (про)феміністичною.
Роботи художниць показують, як логіка війни наповнює
собою життя далеко за межами
зони воєнних дій. «Я малюю не
війну, я малюю цю змінену війною
реальність, до того ж змінену повсюди, не лише на лінії фронту.

жують кримінальними справами.
І це, начебто, самі собою зрозумілі
умови для роботи з політичним
мистецтвом: не хочеш бруду – виставляй квіточки».
На жаль, доноси та погрози
працівникам музею та мистецтвознавцям з боку депутатів
облради не припинилися навіть
після відкриття виставки та визнання спільнотою саме цієї виставки «однією з надзвичайних
подій у світі сучасного мистецтва».
Довідково:
Нікіта Кадан – учасник художньої групи Р.Е.П., кураторської групи Худрада та віднедавна – голова відділу сучасного
мистецтва Кмитівського музею.
Саме Кадан та його соратники
спричинили появу ангажованого мистецтва, яке працює з історичними та політичними темами. У 2011 році Микита отримав
Першу премію PinchukArtCentre
Prize, а у 2014 – Спеціальну премію Future Generation Art Prize.
У 2015 році він представив Україну
на Венеційській бієнале.
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«У вас проблеми
з банківською
картою»: як аферисти
ошукують жителів
Житомирщини
Житомирська область одна з тих, що
часто потерпає від
аферистів.
Правоохоронці вкотре закликають жителів регіону бути обачними у спілкуванні з абонентами,
що називають себе банківськими
працівниками. На сьогодні шахраї
активно використовують схеми,
завдяки яким дізнаються персональні дані за картковим рахунком клієнта фінансової установи.

Кримінал

Середа, 4 вересня 2019

Аферисти телефонують, називаються представниками служби
безпеки того чи іншого банку
і повідомляють про якісь негаразди з карткою клієнта. У ході
подальшого спілкування дізнаються номер платіжного засобу
і рахунка, а також іншу конфіденційну інформацію. Це дає змогу
зловмисникам використати усі
відомості для своєї вигоди.
Що їх ошукали, власники карток розуміють уже після отримання смс-повідомлення про зняття
коштів з їх рахунка. Як не стати
жертвою аферистів, розповіли
у відділі комунікації
поліції Житомирської
області: «Насамперед
запам’ятайте, що реальним банківським працівникам не потрібна ваша
персональна інформація.
Усі необхідні дані для
забезпечення безпеки
ваших рахунків і карток
вони вже мають. Додаткові відомості важливо
зберігати у таємниці і не
розголошувати їх стороннім, ким би вони себе не
називали, особливо по
телефону».

У прокуратурі розповіли, чим
закінчилась резонансна подія
у Житомирі, коли водій
на смерть забив пішохода
Валерія Наумова

Минулорічна резонансна подія у Житомирі, коли водій їхав
містом, побачив пішохода і до смерті його
забив, після чого ще
й пропонував хабар
поліції, аби уникнути
покарання, нарешті
отримала розв`язку.
Нагадаємо, 45-річний водій автівки «Nissan», рухаючись містом,
побачив пішохода, який перетинав
дорогу. Після цього водій вийшов
з автомобіля, догнав чоловіка, схопив його та почав кулаками бити
по обличчю і голові. Потім відволік
потерпілого з дороги і кинув на
тротуар. Від отриманих численних тяжких тілесних ушкоджень

пішохід помер у лікарні.
На сьогодні прокуратура області здійснила публічне обвинувачення у справі горе-водія.
«Вироком Богунського районного суду міста Житомира особу
визнано винною у скоєнні злочинів
за ч. 2 ст. 121, ч. З ст. 369 КК України
та за сукупністю призначено покарання у виді 8 років позбавлення

волі, без конфіскації майна.
Також на користь потерпілої –
матері загиблого з обвинуваченого
судом стягнуто грошові кошти на
суму майже 28,5 тис. грн на відшкодування завданої матеріальної
шкоди та 500 тис. грн – моральної
шкоди», – прокоментували у пресслужбі прокуратури Житомирської області.

Матір та дядька дітей,
які сортували склотару
Пиячили разом,
а після – напав з ножем: у Житомирі, покарано

поліція Житомира
затримала винуватця
нещодавнього
інциденту у центрі міста
Нещодавно у центрі
Житомира молодики
не змогли поділити
дорогу, через що почалася бійка.
Інцидент, котрий міг коштувати одному з учасників життя,
стався на вулиці Лятошинського.
Бійка закінчилася примиренням, на честь чого чоловіки вирішили випити разом у сквері.
Під час розпивання алкоголю
несподівано один із чоловіків
напав на іншого з ножем, в ре-

зультаті чого 26-річний потерпілий отримав проникаючі ножові
поранення грудей, а зухвалець
з місця події утік. Поліцейські
встановили його та затримали
в останні дні серпня.
На щастя, травмованому чоловікові вистачило сил вибігти на
проїжджу частину дороги. Там
його і підібрав таксист, який і доставив чоловіка до лікарні. Пораненому провели оперативне втручання. Нині його стан стабільний.
За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження
за ст. 15 (замах на злочин) та ст. 115
(умисне вбивство) ККУ.

Валерія Наумова

Нещодавно у Житомирі помітили, що
двоє малолітніх працюють у пункті прийому склотари.
Відео з дітьми, які сортують
плашки, викликало обурення
в інтернеті, після чого силами
громадськості дану інформацію
було донесено у відповідні органи.
Очевидці події стверджують,
що діти частенько разом з чоловіком, що є дядьком дітей, перебувають саме на пункті прийому
склотари, де займаються сортуванням. Ювенальні інспектори
поліції разом зі службою у справах дітей та Центром соціальних
служб встановили та розшукали
матір малих і з’ясували обставини
вказаної події. Її та дядька, який
мав наглядати за дітьми, притяг-

нено до адміністративної відповідальності:
«Після цього випадку ми направили інформацію і до служби
у справах дітей для забезпечення постійного супроводу дітей.
Відносно матері були оформлені
адміністративні матеріали за
ст. 184 (невиконання батьками

або особами, що їх замінюють,
обов’язків по вихованню дітей)
КУпАП, а щодо її брата, дядька
малих, – за ст. 173–2 (вчинення домашнього насильства…) КУпАП.
На відео видно, як чоловік вдаряє
по руках 5-річного хлопчика», –
розповіли у відділі комунікації
поліції Житомирської області.
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Здоров'я

Сліпота у хворих на цукровий
діабет розвивається у 25 разів
частіше, ніж у людей без діабету
Як неодноразово підкреслювали
фахівці, наслідки
цукрового діабету
є більш страшними
та загрозливими,
ніж саме захворювання.
Всес віт н я орган ізац і я
охорони здоров’я відносить
д іабет до трійк и за х ворю вань, що стають найчастішими причинами інвалідності,
збільшує ризики передчасної
смерті у 2–3 рази. При цьому
к і л ьк іс т ь х в ори х щоріч но
збільшується в усіх країнах
світу на 5 –7%, а кожні 12–15
років – на 100%, що змусило
ВООЗ заявити про неінфекційну епідемію щодо діабету.

Мільйони хворих на
діабет в Україні
На сьогодні в Україні налічується близько 1,3 млн хворих на цукровий діабет, з них
близько 200 тисяч хворих потребують щоденного прийому
інсуліну. Це дані офіційної
статистики, що ж до думки
експертів, то принаймні половина захворювань залишається невиявленою. Щорічно
вперше діагноз «діабет» виявляється у більш ніж 100 тис
українців. Але, на жаль, значна кількість нововиявлених
випадків – це застарілий діабет з ускладненнями, які розвились в результаті пізнього
звернення до лікаря, і більшість випадків залишаються
недіагностованими. За даними
МОЗ, майже 3% первинної інвалідності в дорослих людей
в Україні – це наслідок захворювання на діабет.
Сумно, але зг і дно з стат ис т и ч н и ми д а н и ми, що найменше 55% кошт ів, як і
ви д і л яютьс я на лік у ван н я
хворих на цукровий діабет,
і ду ть на лікуванн я уск ладнень. Зазвичай українські пацієнти звертаються до лікаря
через 7– 8 років після старту
захворювання, коли вже потрібно лікувати такі серйозні
ускладнення, як серцево-судинні хвороби, трофічні виразки, захворювання нирок
та втрата зору (діабетична
ретинопатія).

Чому втрачається зір
при діабеті?
Причиною розвитку діабетичних ускладнень є саме
підвищення рівня глюкози
у к р ові та ї ї накопи чен н я
у тканинах за неможливості
бути своєчасно утилізованою
за допомогою інсуліну. Висока
концентрація призводить до
токсичної дії глюкози та викликає оксидативний стрес,
що перш за все уражує судини
та нерви.
Погіршення зору та розвиток діабетичної ретинопатії
пов’язаний із довготривалим
накопи чен н ям глюкози та
ушкодженням дрібних кровоносних судин сітківки.
При неконтрольованому
діабеті через 15 років у 10%
людей розвиваються важкі порушення зору, а 2% повністю
втрачають зір. Сліпота у хворих на цукровий діабет розвивається у 25 разів частіше,
ніж у людей без діабету.

Поради: як запобігти

Вчасне діагностування діабету та контроль рівня глюкози – це можливість уникнути
багатьох ускладнень хвороби
і забезпечити людям із діабетом повноцінне життя.
Перш за все потрібно суттєво переглянути звички, відмовившись від тютюнопаління, скорегувати свій раціон та
дотримуватись порад з фізичної активності.

Важливо обмежити в раціоні жири, замінити жир
тваринного походження рослинним, вик лючити легкозасвоювані вуглеводи, а також
широко використовувати продукти, що містять ліпотропні
речовини (сир, риба, вівсяна
крупа), фрукти, овочі (крім
картоплі).
Найважливішими є рання
діагностика і компенсація цукрового діабету, а також ефективне лікування артеріальної
гіпертензії і гіперліпідемії.
Не рі д ше 1 разу на рі к
особам з цукровим діабетом
необхідно проходити офтальмолог ічне обстеженн я, що
включає опитування, вимір
гостроти зору і офтальмоскопію (після розширення зіниці)
для виявлення пошкоджень

мікросудин, точкових крововиливів тощо.
Л і к у в а н н я д і аб е т и ч ної
ре т инопат і ї комп лекс не,
проводиться ендокринологом і офтальмологом. Важливе значення має правильне
харчування і фармакотерапія
(якщо була призначена лікарем).
О с о бл и в е зн ачен н я н а дається достатньому вмісту
в раціоні вітамінів, особливо
групи В, вітамінів C, P, E, а також мінеральних елементів.
Також нагадаємо, що препарат и, я к и х по т р е бу ю т ь
люди з ІІ типом діабету, входять до програми «Доступні
ліки», тож їх можна отримати
безоплатно чи з частковою
оплатою.
Нага даємо, що Украї на
все ще не має загальнонаціональних репрезентативних
даних про основні фактори
ризик у неі нфек ційни х захворювань, що є перешко дою для прийняття науково
обґру нтованих рішень д ля
покращенн я сит уації. Для
отриманн я об’єктивної інформац і ї про поширен н я
фак торів ризик у Н ІЗ та
пода льшого вироблен н я
пі д ход ів до профі лактики
і боротьби з НІЗ в Україні
вперше проводитьс я націон а л ьн е р еп р ез ен тат и вн е
дослідження STEPS.
STEPS – це підхід, рекомендований ВООЗ для епіднагліду за факторами ризику НІЗ.
Дослідження STEPS вивчає
поширеність НІЗ та їх факторів ризику, використовуючи
стандартизоване анкетування,
проведення фізичних та біохімічних вимірювань.

КОЛОНКА
Відпустка
поза графіком:
хто має право?
До Ємільчинського бюро
правової допомоги звернулась Стефанія Яковенко (ім’я
та прізвище змінені з етичних
міркувань, – прим. автора).
Жінку цікавило, чи може вона
отримати щорічну основну
відпустку в зручний для неї
час поза графіком відпусток.
Консультацію в межах проекту
«Я маю право» надали фахівці
Ємільчинського бюро правової допомоги.
Щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час надаються
(згідно зі статтею 10 Закону
України «Про відпустки»):
1) особам віком до вісімнадцяти років;
2) особам з інвалідністю;
3) жінкам перед відпусткою
у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї;
4) жінкам, які мають двох
і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю;
5) одиноким матерям
(батькам), які виховують
дитину без батька (матері);
опікунам, піклувальникам або
іншим самотнім особам, які
фактично виховують одного
або більше дітей віком до 15
років за відсутності батьків;
6) дружинам (чоловікам)
військовослужбовців;
7) ветеранам праці та
особам, які мають особливі
трудові заслуги перед Батьківщиною;
8) ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
а також особам, на яких поширюється чинність Закону
України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального
захисту»;
9) батькам – вихователям дитячих будинків сімейного типу;
Окрім цього, право на
отримання щорічної основної
відпустки в будь-який зручний час для працівника може
бути встановлено в трудовому
договорі або колективному
договорі.
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 0800 213 103
(єдиний контакт-центр надання безоплатної правової
допомоги).
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Акцент тижня

«Соціальний ліфт» ні для кого
не закритий, – новий голови ОДА Віталій
Бунечко під час першої пресконференції
Руслан Мороз

Пройшло не так
багато часу з того моменту, коли 12 серпня
2019 року Президент
України Володимир
Зеленський, перебуваючи в Олевську
з робочим візитом,
представив нового
голову Житомирської
ОДА Віталія Бунечка
та взяв участь у нараді
з питань незаконного
видобутку бурштину
в Житомирській області.
І ось – перша пресконференція
нового очільника Житомирської
обласної державної адміністрації.
«У середу, 28 серпня, на усі
питання журналістів – і про особисте життя, і про реорганізацію
роботи ОДА – відповім вичерпно, нічого не приховуючи», – так
анонсував свою пресконференцію
сам Віталій Бунечко під час заходів
з нагоди Дня Державного Прапора
України.
З самого ранку у пресцентрі
ОДА зібралося досить багато людей. До того ж не тільки журналістів. Прийшли також активісти
та громадські діячі. Напередодні
саме до них зверталися з проханням не спричиняти перешкоди
діяльності журналістів та приходити на особистий прийом
до голови ОДА чи на зустрічі
з громадськістю. На жаль, ніхто
з них не упустив шансу ще раз
попіаритися та позаважати представникам ЗМІ виконувати свою
роботу.
Розпочалася пресконференція
з виступу самого Віталія Бунечка,
який назвав компрометацією поширену в деяких ЗМІ інформацію
про його причетність до корупційних схем і спростував зв'язок
з Ігорем Коломойським.
«Як тільки звідкись з'явилася
інформація про те, що я повинен
бути призначений заступником
голови СБУ (раніше В. Бунечко
працював у СБУ – ред.), в Інтернеті поширилася передрукована
інформація від 2015 року щодо
моїх можливих корупційних оборудок. Хочу відразу сказати, що
за 23 з половиною роки служби

в органах державної безпеки України я ні разу не був причетний до
жодних корупційних скандалів.
Кожне слово, яке було надруковано у 2015-му, має своїх авторів, які
були зацікавлені у компрометації
мене», – зазначив Віталій Бунечко.
Він додав, що окремі ЗМІ, публікуючи цю інформацію, робили
посилання на анонімку нібито
від офіцерів, але без будь-якого
підпису. За словами Бунечка, численні перевірки його службової
діяльності не довели достовірність
оприлюднених фактів.
«Хочу повідомити, я ніякого
відношення до Ігоря Валерійовича Коломойського не маю. Мій
рідний брат В'ячеслав працює
начальником претензійно-позовного управління департаменту
юридичного забезпечення ПАТ
«Укрнафта». І якби мій брат був
у першій обоймі Коломойського,
я, напевно, був би губернатором
як мінімум Дніпропетровської області», – додав голова ОДА.
Після традиційного для містечкового бомонду галасу Віталій

 Під час пресконференції

 На фото: голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко

Бунечко досить різко наголосив,
що це його перша в житті пресконференція, адже його діяльність в органах СБУ не була
публічною. Особливо наголосив
про те, що вже зареєструвався
у соціальній мережі Facebook,
шукає прессекретаря і планує
проводити щотижневі брифінги
для журналістів. Це добрі новини,
і сподіваємося, що вони не залишаться тільки обіцянками.
Серед основних тез, що
були озвучені під час пресконференції Віталія Бунечка, – обов'язкова поява нових
облич в ОДА, боротьба з корупцією та відкритість перед
громадськістю. Можна нагадати,
що ще під час наради в Олевську
щодо боротьби з незаконним ви-

добутком бурштину за участю
президента України новопризначений голова Житомирської
ОДА Віталій Бунечко ініціював
аудит всіх лісгоспів області. А зараз губернатор також підтвердив
курс на повне «перезавантаження»
усіх державних структур, в тому
числі повне «перезавантаження»
облдержадміністрації. До того ж
Верховна Рада вже сформувала
новий уряд країни.
Ще до пресконференції були
звільнені попередні очільники Національної поліції області, СБУ.
Також голова Житомирської ОДА
Віталій Бунечко розповів, що перед пресконференцією отримав
погодження Держлісагентства
України про звільнення начальника Житомирського обласного

управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського, який за рекомендацією президента написав заяву на
звільнення.
На даний час більшість силових структур області, окрім
прокуратури, вже мають нових
керівників.
«По боротьбі з корупцією.
Я повторюю, нікуди і нікому
носити не треба, квитки продавати ніхто не буде, ми наведемо
порядок в бурштиновому хаосі,
в тому числі і в інших безладах,
які існують. Я вас запевняю, що
держава і ми зробимо все для того,
щоб цього не було. Ніхто нічим
торгувати не буде», – сказав голова ОДА.
Віталій Бунечко зазначив, що
в області, як і в усій країні, будуть
боротися з корупцією, тому за
його дорученням будуть переглянуті всі об'єкти капітального
будівництва на предмет відповідності їх реальній вартості.
«Я закликаю всіх, хто має
договірні відносини з обласною
державною адміністрацією,
з управлінням капітального будівництва, вже сьогодні підготувати
додаткові угоди і знизити на 10%
і заощадити бюджетні кошти. Ми
будемо розбиратися з кожною
витраченою гривнею», – зазначив
очільник ОДА і закликав усіх, хто
має факти про так звані «відкати»,
інформувати про це правоохоронні органи.
Знову згадуючи про найближ-

чі кадрові зміни, Віталій Бунечко
наголосив, що були написані заяви
усіма трьома заступниками. На
даний час вже звільнений з посади
заступника голови Житомирської
обласної державної адміністрації
Олексій Ясюнецькій, і незабаром
така ж доля чекає й інших заступників. Зараз йде відбір на посади
заступників, який проводить комісія з попереднього розгляду пропозицій для призначення на посади керівників місцевих державних
адміністрацій. Остаточне рішення
про призначення буде прийнято
спільно з Офісом президента і новим Кабінетом Міністрів. Також
Віталій Бунечко запропонував
звільнитися з посади начальнику
управління дорожнього будівництва та інфраструктури Житомирської ОДА Роману Крисюку
і начальнику Служби автодоріг
у Житомирській області Геннадію
Савченку, які «раптово» пішли на
лікарняний.
Новий очільник ОДА сказав:
«Житомирська область, як завжди, унікальна, єдина область,
де немає жодного голови РДА.
Я хочу сказати, що ні для кого
«Соціальний ліфт» не закритий,
всі можуть подаватися і навіть ті,
хто були, а там далі розберуться,
хто заслуговує бути головою РДА,
а хто – ні. Тому всіх свідомих, хто
готовий працювати і змінювати
країну, я запрошую: подавайте
документи у проект «Соціальний
ліфт». Професіоналізм, бажання
щось змінити, небажання щось
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На межі конфлікту

2500 зниклих дітей по всій Україні:
як зупинити втечі підлітків з дому
Валерія Наумова

Сьогодні в Україні
почастішали випадки, коли діти тікають з дому. Нерідко
це діти з хороших
сімей, які мають
усе необхідне для
комфортного життя
і розвитку, але щось
все-таки підштовхує
їх тікати. Журналісти «20 хвилин» вирішили розібратися,
чим саме спричинені
такі втечі і як їх зупинити.

Звідки росте коріння

Всі ми були підлітками, і кожен на своєму досвіді знає, як
це – бути неадаптованою особистістю, яка тільки вивчає світ.
Конфлікти, намагання знайти
себе, бажання екстриму, нових
вражень, дружба і перше кохання. Все це – невід’ємна частина
дорослішання і формування
особистості. Проте інколи трапляються випадки, коли дитина
робить імпульсивні і необдумані
вчинки, через що може наражати себе на небезпеку і серйозно
потріпати нерви дорослим. Безумовно, тяга до дорослого життя
і жага самостійності – перше, що
приходить у голову. Але якщо
подивитися глибше, то коріння
починає рости з батьківської
байдужості та незацікавленості,
таким чином, підліток починає
думати, ніби він незалежний
або непотрібний. Це одночасно
спроба і звернути на себе увагу,
і провчити таким чином байдужих батьків.

Як цікавитися
життям підлітків,
щоб не перегнути палку
Психологи радять батькам
цікавитися життям своїх дітей,
проте і тут палка на два кінці.
Справа в тому, що важливо знати межі між особистим простором дитини і вашим бажанням
дізнатися про життя свого чада.
Часто батьки не вміють правильно налаштувати діалог з дітьми,
що також є причиною того, що
діти тікають з дому. Не варто
примушувати дитину розпо-

відати все, навмисно читати її
переписку, чіпати особисті речі –
все це може тільки спровокувати
дитину до втечі. Краще за все
спостерігати за тим, як дитина
поводиться, в якому вона настрої, наскільки вона налаштована і відкрита до батьків. Важливо
розуміти, що втеча з дому – дуже
серйозний «дзвіночок», який говорить про те, що між батьками
та дитиною не було встановлено
комунікацію, не було довіри. Це
нездорова форма сімейних відносин. Важливо довіряти своїй
дитині, йти на контакт, підтримувати її, цікавитися її життям
і інтересами.
Примітивна форма виховання, якою, на жаль, користується
переважна більшість батьків, – це
акцент лише на обов’язках дитини. Тобто батьки виступають
в ролі такого собі контролера,
тим самим обмежуючи свої контакти з дитиною. Звісно, важливо
роз’яснити дитині, які вона має
обов’язки, але принижувати, сварити чи контролювати дитину за
невиконання або за неналежне
виконання таких обов’язків – не
варто. По-перше, дитяча психіка
вразлива. Підлітки дуже імпульсивні, дуже різко сприймають
критику. Не варто одразу сваритися з дитиною, адже це також
може бути причиною того, що
дитина захоче піти з дому. А по-

кінчитися. Тікати з дому – дуже
небезпечно. На сьогодні відомо
про випадки, коли діти зникають
безвісти, і, на жаль, відшукати їх
дуже важко, а інколи – вже пізно:
«Щодо безвісти зниклих дітей, то такі випадки непоодинокі
та розповсюджені на Житомирщині. Діти залишають домівки
по всіх регіонах України. Причини різні: нерозділене кохання, непорозуміння з батьками,
відсутність дозвілля, конфлікти з однолітками та дроманія
(бажання подорожувати). Щоб
попередити випадки залишення місця проживання дітей,
потрібно говорити з дитиною,
слухати, вникати в її життя насамперед батькам, адже такими
діями дитина привертає до себе
увагу. Контролювати її дозвілля (особливо в Інтернеті), знати
коло друзів», – прокоментували
у пресслужбі ювенальної превенції Житомирської області.

Психолог
про підліткові втечі
Батьки часто вдаються до грубих помилок у вихованні дітей:
тотальний контроль, заборона
спілкування з друзями, недовіра, надмірна критика, постійні
сварки – все це вибудовує міцну
стіну між підлітком і батьками,
яку знищити – дуже важко.

КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ
Детальніше про причини втечі з дому і як батькам
з цим боротися розповіла дипломований психолог
Аліна Корнійчук. «Тікають з дому в основному підлітки. Відомо, що підлітковий вік характеризується
імпульсивністю, активним самоствердженням,
періодом підвищеної емоційності. Дитина набуває
відчуття дорослості, може гостро реагувати на
рамки та правила, які встановлюють їй інші, на
несправедливість до себе, гіперболізацію подій», –
наголосила спеціаліст.
друге, зосереджуючи увагу лише
на тому, що дитина повинна, ви
ігноруєте її бажання та інтереси.

Втечі дітей у цифрах

За статистичними даними,
в Україні за 2019 рік безвісти
зникло близько 2500 дітей. Таких випадків на Житомирщині
з кожним роком все більше. На
щастя, поліція області працює
активно і ретельно, завдяки чому
юних втікачів одразу повертають
додому. Проте не варто забувати, що випадків утеч у житті
може бути немало, і ніколи не
знаєш, як така пригода може за-

1. Психологи виділяють
ряд загальних причин для
втечі:
Втеча як протест. Зустрічається у родинах, де переважає
авторитарний стиль виховання.
Дорослішання дитини не визнається батьками, вони не прислухаються до бажань дитини,
нав'язують власну позицію як
єдину можливу;
2. Втеча як страх перед покаранням. Також характерно
для авторитарного стилю виховання. Між батьками та дитиною
відсутня довіра. Дитина, що припустилася помилки, кращим ви-

ходом бачить втечу з дому, аніж
реакцію батьків на її провину;
3. Втеча як пошук нових
емоцій. Характерно для дитини,
яка потрапила у погану компанію, де система цінностей зміщена у сторону розваг, експериментів, до виклику суспільству.
Також можливий варіант – нові
інтернет-знайомства.

Найчастіше втечі
спричинені проблемами
у спілкуванні
батьків і дітей
Загальним фактором, який
об'єднує втечу, – є відсутність довіри між батьками та дитиною.
Найчастіше батьки занадто зайняті роботою та власними справами, не цікавляться інтересами
та життям своїх дітей, а основними моментами спілкування залишаються навколопобутові теми,
а також вимоги щось зробити та
покарання за те, що це не було
зроблено або зроблено не так.
Дитина не відчуває психологічної опори у батьках. Передбачити втечу важко, це може бути
просто гостра реакція на певну
подію. Важливо зберігати дружні відносини з дитиною, тримати
на пульсі усі її переживання та
ставитися до них серйозно.

Найефективніший спосіб
вирішити таку проблему –
комунікація
Не варто забувати, що дитина
так само хоче підтримки і розуміння, а також прийняття. Існує
безліч можливих ситуацій, які
можуть підштовхнути дитину до
втечі. Важливо поговорити зі своїм чадом, пояснити, чому тікати

з дому – не вихід. Лише спокійна
бесіда, де дитина буде відчувати
себе у любові й захищено, буде
мати вплив. Намагатися щось
довести тиском і сварками – дуже
небезпечно.

Історія однієї
невдалої втечі
Коли їй було 12 років, вона
хотіла втекти з дому, бо на це її
підбила подружка. Сьогодні їй
22, і вона розповіла про те, чому
підлітків так тягне до небезпечних пригод і втечі з дому. Отож
щира розповідь житомирянки
Катерини: «Коли мені було 12
років, моя подруга запропонувала разом втекти з дому,
мовляв, це так круто, ми будемо
жити як дорослі, без батьків,
нічого не треба буде робити. Ми
мали жити в якійсь закинутій
будівлі, їсти локшину швидкого
приготування. Про навчання
і мови не було. Школу вирішили
прогулювати. Ми тоді не хотіли
тікати назавжди. Думали налякати батьків, пожити так тиждень десь. Ми хотіли, щоб вони
перестали нас контролювати,
вимагати щось робити вдома
або навіть ту саму «домашку».
На щастя, наша втеча відклалася на ніколи, але є ті, хто дійсно
готовий втекти і готується до
цього, можливо, як і ми тоді.
Пам`ятайте, що втеча з дому –
небезпечно».
Отож аби зменшити кількість
втеч підлітків з дому, батькам
варто запитати себе «Чи достатньо часу і уваги я приділяю
своєму чаду?», а підліткам зі свого боку потрібно розуміти, що
втеча з дому – це не круто і точно
нічого не вирішить.

12

WWW.ZT.20MINUT.UA

Споживачу

Середа, 4 вересня 2019

Утеплення будинку
Утеплення будинку – це не просто
питання комфорту, а й питання енергоефективності. Сьогодні більшість тих, хто
підтримує збереження навколишнього
середовища, займаються утепленням будинків з метою мінімізування витрат на
тепло. Зараз існує чимало різних варіантів утеплення, серед найпопулярніших
варто виділити внутрішнє і зовнішнє
утеплення. Кожен з цих видів має свої
переваги і недоліки. Чимало думок існує
і стосовно того, чи варто утеплювати бу-

динки: хтось каже, що це небезпечно і є
порушенням пожежної безпеки, а хтось
каже, що утеплення – чудова можливість
зробити своє житло комфортним та безпечним для життя. Варто розібратися
у всьому по черзі.

Що є основним матеріалом
утеплення?
Мінеральний утеплювач, скловата, шлаковата, пінополістирол, пі-

нополіуретан, сипучі матеріали – це
далеко не повний перелік того, чим
можна утеплити стіни. Однак одним
із найпоширеніших матеріалів для
утеплення є пінопласт. Для того, аби
закріпити його на фасадах будинку
або всередині, використовують дюбеля, бетон, після чого фасад фарбують
або штукатурять. Все залежить від
того, який дизайн фасаду вам більше
до душі.

Види утеплення

Серед найпоширен іши х ви д ів
у теплення можна виділити зовнішнє і внутрішнє утеплення. Зовнішнє
характеризується утепленням фасадів
будинку, а внутрішнє використовують
під час ремонту будинку всередині.

Переваги утеплення

Ч има ло міфі в і ду мок сф орм увалося навколо утеплення будинків
пінопластом. Проте варто визначи-

ти основні переваги: по -перше, це
енергоефективно. Ви зможете значно зменшити свої витрати на тепло,
оскі льки після у тепленн я будинку
тепло в домі зберігається значно довше. А влітку – навпаки: в будинку
залишається прохолода. По-друге, пінопласт є дуже вигідним матеріалом,
який не поглинає волог у, на ньому
не зароджується пліснява чи грибок.
По-третє, таке утеплення довговічне,
а завдяки використанню бетону і міцному закріпленню такого матеріалу
на будинку, йому не страшні ні як і
зовнішні фактори: дощ, сніг, град чи
інші пошкодження. І останнє, але не
менш важливе, – ціна. Напевно, ніхто
не буде сперечатися, що утеплення
пінопластом дуже вигідне і недороге,
завдяки чому кожен бажаючий може
дозволити собі таке утеплення. Ціна
на пінопласт і усі необхідні матеріали
для утеплення – невелика, головне –
обрати надійного виробника.
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Недоліки утеплення
пінопластом
Утеплення пінопластом є небезпечним, але лише у випадку загоряння,
оскі льки це матеріал, який швидко
спалахує. У результаті загоряння пінопласт виді ляє дуже небезпечний
і токсичний дим, який є отруйним
для людини.

Обираємо розмір правильно

Якщо метою є утеплення житлового будинку, то фахівці рад ять купувати листи пінопласту завтовшки
50 –10 0 мм. При теп лоізол яції про мислових об'єктів для стін потрібно
використовувати утеплювач товщиною
не менше 60 мм, для дахів – 80 мм.

Як організувати утеплення
фасадів своїми руками:
інструкція
Для початку варто придбати все
необхідне, а саме: клей, цокольний профіль, плити з полістиролу, сітку і дюбеля, ґрунтовку, декоративне оздоблення.
Спочатку потрібно підготувати стіну,
яку будуть утеплювати. Після цього необхідно вмонтувати цокольний профіль.
Найважливішим етапом утеплення вважається монтаж саме пінопластових
листів. Якщо ви криво покладете такі
листи, то можливе скупчення вогкості
усередині приміщення. Також може
виникнути цвіль, неприємний запах
і підвищена вологість. Обов`язково звертайте увагу на щільність матеріалу при
утепленні фасаду. Після цього важливо

Споживачу

Середа, 4 вересня 2019
якісно закласти шви. Їх також потрібно
покласти щільно, аби зменшити вірогідність того, що вдома почне розповсюджуватися волога чи пліснява. Далі
необхідно покласти шар штукатурки,
а також вирівняти утеплену стіну. Після
того, як усі шари висохнуть, необхідно
зробити декоративний шар.

Як самостійно зробити
утеплення будинку
Насамперед важливо визначити матеріали й інструменти, які необхідні
для роботи, а саме:
1. Пінопласт або пінополістерол;
2. Гру нтовка д ля проведенн я зовнішніх робіт;
3. Клей для пінопласту;
4. Цокольний профіль;
5. Будівельна монтажна піна;
6. Шпаклівка;
7. Армована сітка;
8. Зубчастий і гладкий шпатель;
9. Молоток;
10. Тарілчасті дюбелі;
11. Перфоратор;
12. Терка з пластику для затирки.
Якщо ми говоримо про те, які матеріали для утеплення варто обрати, то
найголовніше – якісні. Не варто намагатися економити на утепленні, оскільки
найбільш вірогідно, що дешеві матеріали будуть неякісними і працювати
ними буде не зручно. Тому обов`язково
враховуйте безпечність і якість складу
таких матеріалів, а також простоту їх
використання.
Краще за все порадитися з фахівцями стосовно того, які матеріали варто

використовувати для утеплення. Тоді
ви зможете обрати найкращі матеріали, завдяки яким утеплення буде надійним та довговічним.

Обробляємо стіну для
утеплення
Почати варто з того, що необхідно
звільнити стіну від усіх виступаючих
предметів: віконні відливи, блоки кондиціонера, решітки вентиляції, зливові
ринви. Перевірте міцність зовнішньої
обробки, якщо стіни були оштукатурені раніше. Простукайте її. Визначте, чи
є вертикальні відхилення в поверхні.
Якщо потрібно, зробіть демонтаж поганого шару штукатурки. Напливи бетону можна видалити зубилом. Приділіть
особливу увагу поверхням, які покриті
олійною фарбою, їх треба відчистити
від фарби. Якщо на стіні грибок, іржа,
цвіль та інші види забруднень, то також
обов'язково видаліть їх.

Кріпимо цокольний
профіль і дюбелі
Далі необхідно встановити цокольний профіль. Завдяки йому буде утримуватися перший ряд плит пінопласту,
бо на сирому клеї вони можуть легко
зрушуватися. Підберіть за розміром
стартову планку, вона має бути такою
ж, як і ширина утеплювача. Прикріпіть
ї ї на дюбелі.

Монтуємо пінопласт

Для початку необхі дно розвести
к лей. Використовуйте велике плас-

тикове відро або таз. Додайте в нього
вказан у в інструкції кількість води.
Повільно засипайте суху суміш і поміш у йте ї ї. Да лі наносимо к лей на
плити пінопласту. К лей наноситься
по периметру і на середин у плити.
Важливо: клей при монтажі повинен
покрити трохи більше половини листа
пінопласту.
Також важливий етап, який необхідно виконати якісно, – фінішні шари.
Виконайте допоміжні шари з сіткою, вони посилять надійність конструкції. Виконання цієї процедури
дозволить уникнути тріщин, що виникають біля внутрішнього кута отвору.
Монтаж основного армуючого шару
нічим не відрізняється від монтажу
с іткового пі дси лен н я. Також варто
пок ласти захисний шар ґру нтовки,
завдяки якому будівля буде захищена
і утеплена якісніше.
Завершальний етап – формування
візуального вигляду фасадів. Важливо
використовувати якісні матеріали для
фарбування фасадів. Використовуйте
для цього будь-яку фарбу, яка призначена для виконання зовнішніх робіт.
Якщо ви будете виконувати все якісно і чітко, дотримуючись усіх умов,
тоді найбільш вірогідно, що утеплення
буде проведено якісно і надійно. Самостійно створити утеплення – можливо,
головне враховувати всі тонкощі і надійно виконувати утеплення.
Як бачимо, процедура утеплення
доступна кожному, головне –використовувати хороші матеріали, а також
виконувати все згідно з інструкцією,
враховуючи всі деталі і поради.
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Точка зору

Голова є, але толку – ніякого,
або Про вибори голови гаражного
кооперативу «Хмільники»
Микола Корзун

6 вересня 2019-го
року у гаражному кооперативі «Хмільники» мають відбутися
загальні збори його
членів.
Ф а к т и ч н о у н а й бл и ж ч у
п’ятницю у житті гаражного
кооперативу «Хмільники» відбудеться подія, яку можна вважати знаковою чи навіть видатною.
Звісно, це найбільшою мірою
стосується більше двох сотень
житомирян, які мають гаражі
у кооперативі, що знаходиться
по вулиці Маликова, 6. На збори,
призначені на 6 вересня 2019-го
року, має з’явитися половина
членів гаражного кооперативу.
На цьому варто наголосити окремо, оскільки свого часу, 20 лютого 2005-го року, якраз у гаражному кооперативі «Хмільники»
збори, які повинні були обрати
правління кооперативу і його
голову, відбувалися із кричущими порушеннями. Ті порушення
були очевидними, бо на зборах
були присутні не більше трьох
десятків осіб, хоча списочний
склад членів кооперативу сягав
тоді 180-ти осіб. Отже, на зборах
мала бути присутньою хоча б половина зареєстрованих у списку
членів кооперативу, але цього не
було. З того часу (минуло 14 років) на чолі кооперативу перебуває людина, яку по суті ніхто не
обирав. Це встановлено рішеннями та ухвалами кількох засідань
Богунського районного суду у м.
Житомирі. Останнє з них, яке
відбулося 22 серпня 2019-го року,
ще раз визнало неправомірність
рішення зборів у лютому 2005-го
року. Цим же рішенням голова
правління гаражного кооперативу «Хмільники» Ю. А. Томашевський виключений з Єдиного
державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань.
Так им чином, с таном на
сьогодні гаражний кооператив
«Хмільники» перебуває у надскладній ситуації невизначеності, яка підсилена купою давніх
і різних проблем. Насамперед
і головним чином нинішній
голова правління кооперативу
Юрій Томашевський не може

вважатися легітимно (законно) обраним його керівником,
оскільки тепер вже сумновідомі
загальні збори кооперативу від
20 лютого 2005-го року, які начебто обрали головою кооперативу Ю. А. Томашевського, як
виявилося, були елементарно
сфальшовані. Проте якраз із
лютого 2005-го року Юрій Томашевський незмінно очолює
кооператив «Хмільники». Фактично усім зрозуміло, а сьогодні це доведено ще й низкою
судових рішень та ухвал, що
сам факт його перебування на
керівній посаді у кооперативі є

сумнівним і незаконним. Втім,
не лише факт перебування, але
й діяльність голови кооперативу
неодноразово викликала багато
запитань у Житомирської міської влади.
Під час сесій Житомирської
міської ради, у ході численних
нарад та засідань, які відбувалися у різних форматах у мерії нашого міста, неодноразово і упродовж десяти років (!) виникало
питання про притягнення до
кримінальної відповідальності
керівництва гаражного кооперативу «Хмільники». Наприклад,
хоча б із причини незаконного
захоплення земельної площі для
забудови гаражів. Але жодного
разу до серйозного розвитку
подій або ж – до логічного висновку щодо дій керівництва
гаражного кооперативу «Хмільники» у Житомирі справа так
і не доходила. Чому саме Юрію
Томашевському сходила з рук
маса різноманітних зловживань
та порушень, сказати важко. Але
факт залишається фактом: ні

Статуту кооперативу, ні чітко
визначених розмірів членських
внесків, ні навіть списків членів
кооперативу «Хмільники» ніхто ніколи в очі не бачив. Навіть
члени правління, які зобов’язані
періодично проводити засідання
та хоча б у такий спосіб контролювати роботу голови правління, ніколи уваги на неналежно
оформлену документацію не
звертали. Що вже говорити про
господарсько-фінансову звітність,
про дозволи, про контракти, які
мають бути винятково чіткими
і не мати жодних зауважень від
контролерів чи ревізорів.

Кажуть, що розпочинати
наводити порядок
найкраще у п’ятницю!
Чому так сталося, що лише
один звичайний житомирянин
Ю. А. Томашевський зміг упродовж більш як десяти років уникати відповідальності за очевидні
промахи, помилки та негаразди
у роботі кооперативу «Хміль-

ники»? Причин такої ситуації
може бути декілька. Насамперед,
керівник-самозванець, який прекрасно знав і розумів ілюзорність
та незаконність тих обставин,
коли його «обирали» на керівну
посаду у гаражному кооперативі,
чітко знав залізне правило стабільності перебування у керівному кріслі. Для цього потрібні
були люди, які у силу обставин,
посадового впливу чи зв’язків
могли надати підтримку або, як
прийнято говорити, створити
«дах» для людини, яка порушує
норми, правили чи закони. І такі
люди у пана Томашевського,
очевидно, були. Адже як можна
пояснити те, що упродовж 14-ти
років людина, яка потрапила на
керівну посаду у гаражному кооперативі «Хмільники», пройшла
низку судів, отримала десятки
приписів, рішень та ухвал, але
із крісла керівника так і не полетіла. Хто б і що не казав, але
«дах» у голови гаражного кооперативу все ж таки працював.
І підтримку Юрій Томашевський
все ж таки мав, адже підстав та
приводів для притягнення до
відповідальності керівництво гаражного кооперативу «Хмільники» було і залишається достатньо
для того, щоб вжити стосовно
Ю. А. Томашевського належних
дисциплінарно-законодавчих
заходів. Тим не менше, досі
такої відповідальності пан Томашевський уникав. Проте усім
зрозуміло, що таке безтурботне
життя у керівника-самозванця не
може тривати безкінечно довго.
Але так само очевидно, що вже
сьогодні гаражний кооператив
«Хмільники» живе і працює
в умовах кричущих і постійних порушень вітчизняного законодавства. У разі виявлення
таких порушень їх наслідки бу-

дуть плачевними не лише для
нинішнього голови правління
чи «директора» кооперативу
«Хмільники», але й для більшості (а можливо, й усіх) його членів.
Тому вже зараз якраз більшість
членів гаражного кооперативу
мала б подумати, як із найменшими втратами та неприємними
наслідками вийти зі складної ситуації, до якої довів гаражний
кооператив Юрій Томашевський.
По-друге, найпершим дієвим
кроком для вирішення непростої ситуації є важливість обрання головою кооперативу
нової, серйозної і достойної
людини, яка змогла б у максимально стислі терміни навести
порядок у справах гаражного
кооперативу «Хмільники». І нарешті – про найголовніше! Про
те, що для вирішення цілого
вузла проблем, які виникли
у житті гаражного кооперативу «Хмільники», однозначно
потрібно прийти на збори,
призначені на 6 вересня 2019го року. Сховати голову у пісок
і проігнорувати збори, які обиратимуть нового голову правління гаражного кооперативу
«Хмільники», звичайно, можна.
Але проблеми це не вирішить.
Більше того, зволікання із вирішенням накопичених раніше
проблем неодмінно призведе до
нових складнощів. Їх і так багато, але кожен день чи місяць
зволікання лише ускладнить
ситуацію, і вирішити її буде набагато важче, аніж зараз. І навпаки – чим більше людей із
числа членів гаражного кооперативу «Хмільники» прийдуть
на збори у п’ятницю, 6 вересня
2019-го року, тим відвертішою,
правдивішою та щирішою буде
розмова, яка давно назріла, але
довго відкладалася.
Зрештою, настають часи,
коли вирішення існуючих
проблем вимагає рішучості,
активності і обов’язково – небайдужості. Якщо хтось із
ветеранів гаражного кооперативу «Хмільники» вважає,
що усім відоме і завжди зручне правило «якось воно буде»
успішно спрацює і на цей раз,
то є усі підстави вважати, що
далі «так, як було» вже не буде.
Зміни мусять бути, а порядок
наразі є єдиним виходом для
порятунку ситуації для членів гаражного кооперативу
«Хмільники». Причому – усіх
і без винятку.
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Політична арена

Верховна Рада України: версія 9.0
Руслан Мороз

29 серпня відбулося перше засідання Верховної Ради
України дев’ятого
скликання. Які надії
покладають українці на нову Верховну
Раду? Що вже вдалося зробити, а що ще
доведеться виконати?
Урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди складення присяги народними депутатами, обраними 21 липня 2019
року, відкрив Голова Верховної
Ради України восьмого скликання Андрій Парубій. У сесійній
залі у виконанні хору прозвучав Державний Гімн України.
Учасники урочистого засідання
хвилиною мовчання вшанували
пам'ять захисників України.
Ві д імені Верховної Ради
України восьмого скликання
А. Парубій привітав новообраних народних депутатів, побажав їм плідної і конструктивної
роботи у єдиному законодавчому органі України, вищому
представницькому органі Українського народу.
Голова Верховної Ради України восьмого скликання Андрій
Парубій, відповідно до статті
79 Конституції України, запросив на трибуну найстаршого за
віком новообраного народного
депутата України Юлія Іоффе
для зачитування тексту присяги. Народні депутати встали,
і Ю. Іоффе зачитав текст присяги: «Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми
діями боронити суверенітет
і незалежність України, дбати
про блага Вітчизни і добробут
українського народу. Присягаю
додержуватися Констит уції
України та законів України,
виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників».
У сесійному залі у виконанні
хору прозвучав духовний гімн
України «Молитва за Україну».
Парубій запросив народних
депутатів особисто підписати
текст присяги.
Напередодні відбулася організаційна зустріч новообраних
народних депутатів України
дев’ятого скликання з керівництвом апарату Верховної
Ради України та керівниками
головних структурних підрозділів апарату. Парламентарії
мали можливість ознайомитися
з особливостями роботи системи «Рада».

«Зібрання присвятили тому,
щоб люди зрозуміли, як технічно втілювати ті права, які надані
їм Регламентом України: як проголосувати «за», як – «проти», як
утриматися, як записатися на
слово, як знятися з реєстрації,
як включити систему синхронізації перекладу», – поділився
після зустрічі представник Президента у Верховній Раді Руслан
Стефанчук.
До того ж депутатам розповідали про їхні обов’язки
та права. Багато суперечок
та коментарів у соціальних
мережах викликав посібник
для народних депутатів, надрукований у США.
«У когось ще є с умніви
відносно того, хто насправді
буде керувати у парламенті
України?» – ось найлагідніший допис у мережі Фейсбук
із цього приводу.
За невеликий проміжок часу

Верховній Раді вдалося сформувати уряд та призначити міністрів. Знову не без дивування
було повідомлено, що Арсен
Аваков залишиться міністром
внутрішніх справ. Все б пройшло тихо, але жу рналісти
оприлюднили версію членів
«Слуги народу» про причини
збереження посади за Аваковим.
Фотокореспонденти змогли зняти на фото листування народного депутата від партії «Слуга
народу» Лізи Богуцької з невідомою особою. Політик написала
у месенджері, що колишній
президент Петро Порошенко
нібито готує в країні державний
переворот. І нібито Аваков зможе запобігти «путчу». За інформацією Богуцької, Порошенко
готує переворот у грудні, тому
відзначається, що Аваков буде
на посаді міністра до грудня
2019 року. Чутки чутками, але
схоже, що депутати вирішили,
що береженого Бог береже, і за-

лишили Авакова при посаді.
А щодо новообраної міністерки освіти Анни Новосад,
то почався справжній троллінг, адже вона спромоглася викласти допис в тому ж
Фейсбуці з купою помилок.
Головою Верховної Ради,
як і очікувалося, став урод женец ь Берд и чев а Д м итро Разумков. За це рішення
проголос у ва ли 382 народ н і
депутати, проти висловилися
26 народних обранців, не голосували 11. Разумков подякував
депутатам за вибір і зайняв президію парламенту як офіційно
обраний спікер Верховної Ради
9-го скликання. До речі, проти
були представники партії «ЄС»
у повному складі.
Кілька слів про нового голову ВР. Дмитро Разумков народився 8 жовтня 1983 року у Бердичеві Житомирської області.
До 14 років Дмитро мешкав

у Бердичеві, згодом з родиною
переїхав до Києва. У президентській компанії 2019 року
працював речником виборчого
штабу кандидата Зеленського.
Стверджував, що працював на
волонтерських засадах і не мав
домовленостей щодо посади,
місця або перспектив.
Одним із найголовніших досягнень Верховної Ради є, безперечно, прийняття в цілому
Закону «Про внесення змін
до с та т т і 8 0 Кон с т и т у ц і ї
України (щодо недоторканност і народ н и х деп у тат ів
України)», який має набути
чинності 1 січня 2020 року. За
відповідний закон проголосували 373 народних депутати при
мінімально необхідних 300. Ним
передбачено виключення зі статті 80 Конституції положення,
що гарантує парламентаріям
депутатську недоторканність,
а також немож ливість бу ти
притягнутими до кримінальної відповідальності, затрима-

ними чи заарештованими без
згоди Верховної Ради. Таким
чином, у статті 80 Конституції
залишиться лише норма про те,
що народні депутати не несуть
юридичної відповідальності за
результати голосування або висловлювання у парламенті та
його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.
Закон набере чинності з 1 січня
2020 року.
Ще однією з найважливіших
подій була заява Президента
України Володимира Зеленського про те, що «він поставив
уряду завдання знизити ціни
на комунальні послуги». Про
це глава Української держави
розповів в інтерв'ю «1 + 1», текстову версію якого опублікували
31 серпня на сайті ТСН.
«Завдання є, поставлені новому уряду: вони повинні показати
модель. І якщо моделі не буде,
зменшення комуналки, будемо
прощатися з урядом. Все, що
вони зможуть, вони зроблять.
Питання не в тому, яка ціна комуналки, питання в тому, який
відсоток від того, що отримує
людина, пенсії або зарплати,
вона платить за кому налку.
І така структурна проблема,
таке структурне завдання ставиться новому уряду. Дивись,
комуналка може бути такою ж –
ринкові ціни, таке інше, – тоді
збільшуємо пенсії, збільшуємо
субсидії, збільшуємо заробітну
плату. Тобто ми говоримо про
відсоток. Не може 50%, 60%, 70%,
80% або 90% від тієї суми, яку
отримує людина, платити за
комуналку. Ну просто не може.
Помре люд ина. Навіщо ми
працюємо, для кого, навіщо ці
складні економічні формули?» –
сказав президент.
Напевно, це основні та найголовніші події у роботі нової
Верховної Ради. Ми сподіваємося, що депутати будуть продовжувати нас приємно дивувати.
Хоча це, погодьтеся, зі сторони
інколи виглядає кумедно.
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Культура

Життя Сергія Гамченка –
сюжет для історичного роману
Оксана Давиденко

У жовтні цього
року ми будемо відзначати 160-річчя
від дня народження
видатного українського археолога,
віце-президента Всеукраїнського археологічного комітету
Сергія Свиридовича
Гамченка.
Сергій Гамченко – один із засновників Товариства дослідників
Волині, член-кореспондент Київського товариства старожитностей і мистецтва, член Історичного
товариства Нестора-літописця,
член Російського археологічного
товариства (з 1906).
У Новограді-Волинському та
Заможному існує вулиця Сергія
Гамченка. У Житомирі також названо вулицю на честь родини
Гамченків, котра дала Україні відомого археолога Сергія Гамченка,
військовиків Армії УНР Євгена,
Івана та Дмитра Гамченків. Ця вулиця знаходиться у Богунському
районі міста і має протяжність
1200 м. Її колишня назва – 2-й провулок Островського.
Історія однієї сім’ї часом
приховує набагато більше трагічних життєписів, ніж потрібно
письменникам для написання
багатотомної захопливої саги чи
пригодницького роману. Саме
таким дивовижним, трагічним
й величним водночас є життєпис дослідника Житомирщини
Сергія Гамченка, про якого ми
знаємо так мало.
На жаль, пересічному житомирянину прізвище Гамченко
говорить небагато. Проте археологи й історики, особливо ті, хто
досліджує трипільську культуру
або ж минуле Житомирщини,
добре знають наукові доробки
видатного вченого Сергія Свиридовича Гамченка.
Саме завдяки його роботам
ми знаємо й про життя наших
древлянських предків, і про таємниці могильників, розташованих у самому Житомирі і на його
околицях. Як жили наші пращури, як готували їжу, які прикраси
носили, як ховали померлих – все
це у знахідках, описаних Гамченком, котрий все життя присвятив історичним дослідженням.
Худорлявий чоловік із впалими
щоками та сумними очима у вій-

ськовому кашкеті й старенькій
шинелі дивиться з фотографії.
Таким він і залишився у пам’яті
багатьох послідовників. Олена
Федорівна Лагодовська, одна
з учениць Гамченка, згадує свого вчителя: «…добре пам’ятаю
високу худу постать уже сивого
старого в простому костюмі, зі
сталевою паличкою по спеціальному замовленню в руках, яка
була водночас і щупом, і одиницею міри, тому що на ній були
помічені сантиметри».
У певному сенсі життєвий
шлях майбутнього науковця
був цілком передбачуваний, але
захоплення історією та буремні
події ХХ століття внесли доленосні корективи. Родина Гамченків
по чоловічій лінії складалася
з кадрових військових. Григорій
Петрович Гамченко, дід майбутнього науковця, починав службу
на Чорноморському флоті, дослужився від юнги до прапорщика, а за виявлену сумлінність
отримав дворянський титул.
Батько, Спиридон Григорович,
як спадковий дворянин також
став військовим: його послужний
список містив шлях від рядового
до майора. А ще – участь у багатьох військових битвах та нагороди за відданість і стійкість. Тому
й не дивно, що шістьом синам,
які народились у родині майора
у відставці Спиридона Гамченка
та дочки підпоручика у відставці
Олександри Пухтаєвич, пророкували офіцерську кар’єру. Але
майбутній вибір був продиктований цілком прагматичними обставинами: нерухомості родина
не мала і багатою не була.
Сам Сергій Гамченко писав
у своїй автобіографії, що народився «в українській бідній
численній родині на Волині».
Точніше у селищі Ратному Ковельського повіту Волинської
губернії. Пізніше у біографії
Сергія Спиридоновича Гамченка
дослідники будуть знаходити багато розбіжностей, а щодо дати
народження й смерті історика (о,
іронія долі) ще й досі точаться
дискусії. І це зовсім не тому, що
документального підтвердження
фактів немає чи автор біографії
щось плутав. Просто сам Гамченко-історик надто мало згадуватиме про свою родину з міркувань
особистої безпеки.
Як інші Гамченки, Сергій
у дванадцятирічному віці вступив до Володимирської Київської військової гімназії, де за
успішністю був на четвертому
місці. Зараз не дивує, що найкращі оцінки були у нього з історії і географії, а знання, отримані у прекрасних викладачів,

 Дослідники трипільської культури та минулого Житомирщини
добре знають наукові доробки видатного вченого Сергія Гамченка
майбутній дослідник розвивав
і вдосконалював впродовж всього
життя: креслення Гамченка, які
фіксують археологічні пам’ятки
у його наукових доробках, відповідають сучасним вимогам, що
висувають до фіксації знахідок.
Але одного літа життя хлопця назавжди змінить запрошення професора Київського
університету св. Володимира
Володимира Боніфатійовича
Антоновича, який запропонує
юнакові під час відпочинку взяти участь у розкопках древлянського курганного могильника
у Житомирі. Справу, почату
Антоновичем, Гамченко продовжуватиме впродовж багатьох
років. Після військової гімназії
у Сергія попереду навчання
у Третьому Олександрівському
військовому училищі, яке разом
з ним закінчили майбутні знаменитості: М. М. Юденич, О. І. Купрін, С. С. Каменев, М. М. Тухачевський.
Знайомство з тими, хто потім
стане «ворогом народу», вплине
на біографію Сергія Свиридовича не найкращим чином. Паралельно навчанню в училищі
юнак відвідував лекції професора історії В. О. Ключевського.
Самоосвіта – одна з головних рис
особистості Гамченка: за чотири
роки він прочитав понад три тисячі книг, анотації на які зберігав
у спеціальному блокноті. Завдяки
наполегливості, знанням та професіоналізму у 1886 році молодий
дослідник отримав право самостійно проводити дослідження
археологічних пам’яток, а його
перші фахові публікації отримали безліч схвальних відгуків від
колег. За наукову працю «Житомирский могильник. Археологические исследования Житомирской группы курганов» Гамченко
отримав вітальний лист від голо-

ви Імператорської археологічної
комісії графа О. О. Бобринського,
а вчитель та наставник Володимир Антонович навіть запропонував написати позитивну рецензію
з відгуком «как о работе вполне
научной, в значительной мере
благоприятствующей научному
разъяснению нашей доисторической древности». В той час Сергій
Свиридович ще перебуває на
військовій службі, але невпинно
продовжує дослідження, активно
долучається до розкопок, а деякі
з них навіть проводить власним
коштом.
Працездатність та жага до
знань вченого вражають: під час
служби Гамченко давав уроки
мови у ремісничій школі для
працівників військового заводу,
а сам отримав вищу цивільну
освіту – закінчив Петербурзький археологічний інститут
і захистив дисертацію. До речі,
О. Ф. Лагодовська у своїх спогадах писала: «Ті, хто знав його
близько, пам’ятають його тільки
за роботою».
Про сім’ю Гамченка відомо
значно менше, ніж про його
роботу. Його дружиною була
Марія Мартинівна Біловодська,
дворянка за походженням, дочка
губернського секретаря, і діти
Роман, Софія і Ніна також успадкували дворянський титул.
Але настала Перша світова війна, яка переламала життя цілих
поколінь. І хоч «генерал по приказу» Гамченко служив у Казані на
пороховому складі, а у 1914–1917
рр. брав участь у розкопках городища Булгар, в одному з листів
він виголошує остаточний власний вибір: «вероятно, брошу
неспокойную службу, которая,
во‑первых, мешает, и, во‑вторых, –
с давних пор не по душе». Свою
подальшу долю Гамченко назавжди зв’язує з археологією.

Дійсний член Волинського губернського статистичного комітету, один із фундаторів Товариства
дослідників Волині (1901), член
та голова Бюро Волинської секції
наукових робітників (1923–1927),
завідувач археологічного відділу
Волинського науково-дослідного
музею у Житомирі (1919–1923) –
не просто перелік звань чи посад. Це зв’язок з містом на все
життя. І після виходу на пенсію
у 1930 році дослідник з сім’єю
повернеться саме у Житомир.
Тільки проживе Сергій Свиридович тут всього два недовгих
роки у невеличкому будиночку
на вулиці Жуйка, а 6 жовтня 1932
року під час голоду назавжди покине світ. Інші брати Гамченки,
як і було передбачено, стануть
військовими й отримуватимуть
генеральські чини у різних війнах та різних урядах, але то
вже буде інша, хоч і дуже сумна
історія про трагедію однієї сім’ї.
Сам Сергій Гамченко ніколи не буде згадувати в автобіографії ані свою славну родину,
ані військове минуле. Про його
військову кар’єру ми дізнаватимемось хіба що з послужного
списку та звернень до нього
у листах: «Милостивый государь господин поручик»; «Его
Высокоблагородию господину
поручику» (1886); «Командиру
3 батареи 32 артиллерийской
бригады» (1886); «Старшему
адъютанту, поручику управления начальника артиллерии 11
армейского корпуса»; «Капитану 7 батареи 5 артиллерийской
бригады» (1903). Навіть ім’я
батька Сергій Гамченко в автобіографії трохи «змінить» після
6 квітня 1923 року, коли його
візьмуть на облік як «бывшего
белого офицера» у Вовчанському
ГПУ Харківської області. Страшні і складні часи…
Але працездатність, знання
та дослідницький хист привели
Сергія Гамченка до відкриття багатьох загадок трипільської культури, коли під нашаруваннями
десятків століть він роздивився
далекі VI–VII віки, невеличкі городища, де жили літописні племена древлян у напівземлянках
зі зрубів, мирно ростили хліб,
розводили тварин, а померлих
ховали у курганах, про розташування яких пересічні житомиряни тепер дізнаються завдяки
Сергію Гамченку…
За матеріалами книги
«Українська біографістика».
Розділ «Життєпис роду Гамченків: проблеми просопографії в контексті особливостей
історичного часу та джерельної бази», к. і. н. С. М. Ляшко
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МОНЕТИЗАЦІЯ СУБСИДІЙ:
експеримент вдався?
Уже півроку
3,6 млн українців
отримують від держави монетизовану
субсидію – додаткові
гроші на оплату комунальних послуг.
Початок проекту супроводжувався чималим ажіотажем
у медіа: монетизацію називали
піаром влади і прогнозували
збільшення заборгованостей за
комуналку, натомість влада обіцяла більш цільовий розподіл
коштів. Як насправді відбувається монетизація і чиї прогнози
справдились, розібрався Центр
громадського моніторингу та
контролю.

«Живі» мільйони
замість знижок
Монетизація означає, що
одержувачі субсидій отримують
не знижку у тарифі, а гроші на
сплату комуналки. Ідея цього підходу полягає в тому, що
люди витрачають держдопомогу
на фактично спожиті житловокомунальні послуги. Тож якщо
вони використовують менше
енергії, то заощаджують частину
субсидії і можуть витратити її на
інші потреби. На думку влади,
це зробить населення більш зацікавленим в економії енергоносіїв.
Наразі діє дві моделі монетизації: готівкова та безготівкова.
У першому випадку громадяни
отримують гроші у банку або
Укрпоштою і самі платять за
комуналку. У другому – держа-

ва перераховує гроші до Ощадбанку, і той автоматично розраховується із постачальниками
послуг. Це стосується субсидій
на скраплений газ і твердопаливні котли, що їх оформлюють на
опалювальний період. Монетизація полягає в тому, що залишок
субсидії користувачі можуть
отримати готівкою.
У держбюджеті на 2019 рік
на с у бси д і ї було зак ла дено
55 млрд грн, з яких 12 млрд грн
мали піти на «живі» виплати.
Утім, у травні уряд перерозпод і лив соціа льн і ви датк и,
зменшивши бюджет субсидій
на 8 млрд грн. За даними Пенсійного фонду, у липні на житлові субсидії було спрямовано
97,6 млн грн.
Пенсіонерам виплачують субсидію разом із пенсією, а іншим
субсидіантам кошти нараховуються на рахунок в Ощадбанку.
Однак уже з жовтня одержувачі
субсидій зможуть отримувати
готівку у будь-якому із 38 уповноважених українських банків
(повний перелік можна знайти
на сайті teplo.gov.ua). Для того
щоб змінити фінансову установу,
одержувачу субсидії потрібно
звернутись із відповідною заявою у місцеве управління соціального захисту. У заяві необхідно вказати реквізити рахунку
бажаного банку. Змінити банк не
зможуть ті громадяни, які мають
безготівкову форму допомоги.
Водночас субсидіанти, які
не мають банківських рахунків,
зможуть, як і раніше, отримувати монетизовану субсидію через
Укрпошту. За даними компанії,
з березня до червня Укрпошта
виплатила майже 4,8 млрд грн

субсидій. Кошти отримали понад 1 млн пенсіонерів.
«Найбільша сума виплачених коштів зафіксована у Києві та Київській області (понад
504 млн грн для майже 117 тис.
пенсіонерів), Харківській (більш
як 392,1 млн г рн д ля пона д
85 тис. пенсіонерів) та Львівській
(понад 296,6 млн грн для понад
66 тис. пенсіонерів) областях», –
уточнили в Укрпошті.

Піврічні підсумки

Після піврічної монетизації
частково можна відповісти на
питання, чи доходить держдопомога до адресатів і чи використовується вона за призначенням.
Як свідчить статистика, більшість
одержувачів субсидій готівкою
не мають проблем із цією процедурою, однак частина українців
стикнулась із перешкодами.

За результатами березневих
виплат, з’ясувалось, що близько
13% отримувачів субсидій, які
не є пенсіонерами, не отримали
виплат в Ощадбанку. За словами
посадовців, люди просто не звернулись по цю допомогу. Тобто
сотні мільйонів гривень не дійшли до адресатів.
Самі ж субсидіанти заявили,
що не змогли отримати кошти
через бюрократичні помилки.
«Мої дані передали в Ощадбанк з помилками. 2 тижні
з'ясовували, що і як правити, зі
скаргами на 1545, і нарешті-то
13 квітня я отримала лютневу
виплату. Через тиждень дійдуть
правки, і я отримаю березневу,
а з квітня мене запевнили, що
в дані в реєстрі виправлять, як
вимагає того Ощадбанк, і я зможу отримувати все в строк», –
розповіла жителька столиці

у соцмережах.
Дехто не зміг отримати допомогу, тому що кошти були
нараховані до Пенсійного фонду замість Ощабанку, в іншому
випадку – гроші не приніс поштар. Утім, урядовці наголошують,
що такі ситуації виняток, а не
правило, й загалом задоволені
монетизацією.
За даними Мінсоцполітики,
75% отримувачів монетизованої субсидії скористались нею
за призначенням, тобто вчасно
оплатили житлово-комунальні
послуги. На думку посадовців,
це – високий показник, який свідчить про успіх проекту. Водночас
у відомстві нагадують, що боржники надалі готівки на руки не
отримають.
«Громадяни, які отримали
на руки кошти, але вчасно не
сплатити за житлово-комунальні
послуги, ризикують залишитися
без субсидії, доки не сплатять
борг. Якщо отримувач має заборгованість понад один місяць
на суму від 340 грн (20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян), субсидія на наступний
період не призначається до вирішення питання з цим боргом», –
наголосили у Мінсоцполітики.
З 1 жовтня уряд планує монетизувати усі пільги на оплату
комуналки. Більше того, Офіс
президента планує розширити
кількість осіб, які отримують
субсидію, на мільйон. Представник глави держави в уряді
Андрій Герус вважає, що потрібно спростити критерії для
оформлення пільг на комуналку.
Але навіть зі зростанням числа
субсидіантів механізм монетизації збережеться.

5 вересня вшанують чудотворну
Подільську ікону Божої Матері
На Житомирщині
5 вересня традиційно
вшанують Подільську
ікону Божої Матері.
Щорічно кілька тисяч мирян та всі священнослужителі
єпархії (понад дві сотні) йдуть
хресною ходою центральними
вулицями обласного центру
з чудотворним образом (від
Успенського собору до СпасоПреображенського та СвятоХрестовоздвиженського кафедральних соборів та назад).

Згідно повір’я, чудотворний
образ шанувався ще раніше 1700
року. Подільську ікону Божої Матері вшановували за благодатну
допомогу, котра посилалася усім,
хто звертався перед нею до Божої Матері у хворобах та печалі.
У 1872 році в Житомирі вирувала
епідемія холери. Житомиряни
урочисто за великої кількості
людей обнесли Подільську ікону
усіма вулицями міста, після чого
епідемія припинилася. Відтоді
започаткували щорічну традицію
хресної ходи.
Кожного року з благословіння митрополита Житомирського

і Новоград-Волинського Никодима в цей день відбуваються
святкові богослужіння. А кульмінацією свята і стає маштабний
хресний хід, якого цілий рік чекають віряни.

Розклад святкування
в Успенському соборі на
Подолі:
7:30 – Водосвятний молебень;
8:30 – Часи. Божественна літургія.
Після літургії – загальноєпархіальний хресний хід. Трапеза.
Прес-служба
Житомирської єпархії
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Уряд «Зе!»: що цікавого
у новому Кабміні?
Верховна Рада ІХ
скликання розпочала роботу і разом
із президентом Володимиром Зеленським
представила новий
Кабінет Міністрів
України.
Його очолив юрист і заступник керівника Офісу президента
Олексій Гончарук. Чим прикметний новий Кабмін, проаналізував
Центр громадського моніторингу
та контролю.

Монобільшість

До Кабміну не потрапили
представники опозиції. Раніше
в інтерв’ю лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков заявляв,
що уряд не буде сформований за
квотним принципом.
«Ми вважаємо, що повинен
бути принцип професіоналізму.
Я вважаю, що це абсолютно правильна і коректна позиція», – сказав Разумков.

Менше урядовців

У новому Кабміні працюватиме лише 17 міністрів, тим
часом як у попередньому було
аж 25 посадовців. Зникла посада

першого віце-прем’єр-міністра.
Віце-прем’єр-міністрів призначено лише двох – Дмитра Кулебу
та Михайла Федорова. Перший є
віце-прем'єр-міністром з питань
європейської та євроатлантичної
інтеграції України, а другий –
віце-прем'єр-міністром – міністром цифрової трансформації
України.

Переформатування
міністерств
У новому у ряді к і льк ість
міністерств скоротилась на 4:
з 19 до 15 відомств. Як окрема
інституція зникло Міністерство
аграрної політики та продовольства, натомість з’явилось Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.
Міністерство екології об’єднали
із енергетичним відомством й
утворили Міністерство енергетики та захисту довкілля України. Також з’явилось об’єднане
Міністерство культури, молоді
та спорту. Замість двох відомств,
присвячених питанням ветеранів
й окупованих територій, постало
єдине Міністерство у справах
ветеранів, тимчасово окупованих
територій та внутрішньо переміщених осіб. Натомість з’явилось
абсолютно нове Міністерство
цифрової трансформації.

Два міністри
з уряду Гройсмана
Оксана Маркарова, яка 2018 року
обійняла посаду міністра фінансів,
буде очолювати це відомство і в новому уряді. Також у міністерському
кріслі залишився Арсен Аваков. Він
і далі керуватиме Міністерством
внутрішніх справ. За словами
Олексія Гончарука, це рішення було
ухвалене, зважаючи на умови війни,
але процесом реформування МВС
новий прем’єр не задоволений.
«Одна з реформ, яка не відбулася, – реформа поліції. Була реформа патрульної служби і далі вона
не пішла. Реформу кримінальної
поліції треба продовжувати», – зазначив він.

Ґендерний баланс

З-поміж 17 членів Кабміну 35%
становлять жінки. Вони очолили 6
міністерств. У попередньому уряді
також було 6 жінок. Середній вік
нових міністрів – 39 років.
Експерти звертають увагу на те,
що монобільшість нового Кабміну
може створити в Україні президентську форму правління. Водночас пропрезидентська більшість
у всіх гілках влади дозволяє впроваджувати реформи без жодних
перешкод. Чи скористається влада
цією можливістю, покаже час.

УВАГА: в області
Перші осінні вихідні
масово горить сухостій у Житомирі: програма заходів
Рятувальники просять бути обережними, адже на Житомирщині утримується
висока пожежна небезпека.

Як інформують у пресслужбі
У ДСНС в Житомирській області,
протягом минулої доби (2 серпня – ред.) в області виникло 15 загорянь гасіння сухої рослинності. Як
результат, вогнем пройдено 26 га
території. Найбільша кількість
зареєстрована у Коростенському
районі – там упродовж доби виникло 6 таких загорянь. Зокрема,
перше повідомлення надійшло
о 09:37 із села Грозино.
«На місце події виїхали фахівці
8-ї Державної пожежно-рятувальної
частини. З’ясувалося, що рослинність горіла на площі 4 га на відкритій території за селом. Вогонь
рухався в бік населеного пункту та
розташованої поруч лісосмуги.

Використовуючи хлопавки та
воду із пожежного автомобіля,
о 09: 55 рятувальники локалізували
пожежу. О 14:30 відбулася ліквідація. Фахівцям ДСНС вдалося не
допустити збільшення масштабів
пожежі.
Попередня причина пожежі –
необережне поводження з вогнем.
Остаточна наразі встановлюється», – йдеться у повідомленні.
Крім того, об 11:00 рятувальники отримали повідомлення про займання торфу поблизу с. Копище
Олевського району. Там тлів торф
на площі 0,9 га. О 19:00 вогнеборці
ліквідували загоряння.
Шановні громадяни! Рятувальники нагадують, що зараз в області
утримується висока пожежна небезпека. Тому категорично забороняється кидати на узбіччя доріг
недопалки, випалювати сміття та
суху траву, а також розводити багаття у лісових масивах. Адже суха
вітряна погода сприяє швидкому
розповсюдженню вогню на великі
території.

Перші вихідні осені
планують бути насиченими та цікавими.
Очікується два масштабні заходи, які варто відвідати, якщо
ви любите цікавий і незабутній
відпочинок. Завітайте на Космічний напівмарафон, гостем якого
буде Олександр Педан, а також
фестиваль пива, на якому планують побити рекорд. Детальніше –
у програмі заходів:

7 вересня, субота
Zhytomyr BEER Fest
Старт о 12:00. На фестивалі
збираються встановити рекорд із
найбільшої кількості людей, які
одночасно п’ють пиво.
У програмі заходів очікується:
– Понад 100 видів пива;
– Вулична їжа;
– Шоу барменів та байкерів;
– Концертна програма;

– Фотозони.
На дітей чекають смачні лимонади та солодощі, а також майданчик для розваг, батути, каруселі,
аніматори й казкові персонажі та
майстер-класи.

7 вересня, субота
Космічний напівмарафон:
Дитячий день
13:30 ― Fun Up зарядка з Олександром Педаном для учасників JuniorZ;
14:00 ― розминка для
дітей, учасників дистанції
100 м;
14:15–15:40 ― послідовні
старти забігів 100 м та 500 м.

8 вересня, неділя
Космічний напівмарафон: Дорослий день
9:00 –10:20 ― старти
напівмарафону, естафети.
Дистанції 10 км, 5 км і «Командна п’ятірка»;
11:30 ― нагородження

переможців в абсолютних та вікових категоріях;
12.10 ― старт дистанції «Перший кілометр» та «Командний
кілометр»;
12.30 ― нагородження переможців у дистанції «Перший кілометр» та «Командний кілометр».
Редакція «20 хвилин» бажає
вам чудових та незабутніх вихідних!
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• 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
• ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР НА ПОСТІЙНЕ
МІСЦЕ РОБОТИ НА ЖИТОМИРСЬКИЙ
МОЛОЧНИЙ ЗАВОД. 0678804116

1. РОБОТА
1.1. Пропоную
АПАРАТНИК СИНТЕЗУ ЗАПРОШУЄТЬСЯ НА ПІДПРИЄМСТВО ТОВ ЕЛЕКТРОГАЗОХІМ. ДОСВІД РОБОТИ НЕ
ОБОВ`ЯЗКОВИЙ, ПРОВОДИМО НАВЧАННЯ. З/П 6500-7500ГРН. ОФІЦІЙНЕ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, СОЦ.ПАКЕТ.
0974416861,0974802728
• В УСПІШНУ, СТАБІЛЬНУ КОМПАНІЮ
ПО ДИЗАЙНУ І ВИГОТОВЛЕННЯ ВИСТАВКОВИХ СТЕНДІВ В КИЄВІ ПОТРІБНО: РІЗАЛЬНИК ДСП, СКЛАДАЛЬНИК МЕБЛІВ,
КРОМКУВАЛЬНИК, МОНТАЖНИК ВИСТАВКОВИХ СТЕНДІВ. ОПЛАТА ДО 20000
ГРН. НАДАЄТЬСЯ ЖИТЛО. 0979408446
ВАНТАЖНИКИ НА ГРИБНЕ ВИРОБНИЦТВО В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ.
ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. З/П 9000 ГРН.
0967877394,ОЛЕКСАНДР

ВЯЗАЛЬЩИЦА (ИК) НА ПРОИЗВОДСТВО НОСКОВ. СРОЧНО! О/Р НЕОБЯЗАТЕЛЕН, ОБУЧАЕМ. Г/Р ПОСМЕННЫЙ.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО.
РАБОТА В Р-Н ПРОМАВТОМАТИКИ. З/П
ОТ 7000 ГРН. 0985857742
• ЕЛЕКТРИК НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА
ОБЛ. Г/Р- 7/7. НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ
ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО,
АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО.
0674343698,0674343683
• ЕЛЕКТРИК НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ НА ЖИТОМИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ
ЗАВОД. 0678804116
• Електрики, різноробочі на роботу в
м. Київ. Житло надаємо безкоштовно.
0503319343

• ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ В БУДІВЕЛЬНУ
КОМПАНІЮ М.КИЇВ ТА М.ОДЕСА. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ЖИТЛОМ, СПЕЦОДЯГОМ, ІНСТРУМЕНТАМИ. 0443316367,0662017578

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

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

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

ЛЕГАЛЬНАЯ РАБОТА ПОЛЬША, ЧЕХИЯ,
ГЕРМАНИЯ, ИЗРАИЛЬ. КОНСУЛЬТАЦИЯ,
ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА. VIBER 06773
0160, 0631630145,445680

• Здам однокімнатну квартиру 17м / 2.
Одеса, в Аркадії, Генуезька 3, Перлина
36. Довгостроково. 0669891624

• 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

• МАЙСТЕР М’ЯСНОГО ЦЕХУ НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7. НАДАЄМО
ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М.
СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М.
ВИШНЕВОГО. 0674343698,0674343683
МАСТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО НОСКОВ. СРОЧНО! О/Р ПРИВЕТСТВУЕТСЯ,
ОБУЧАЕМ. Г/Р ПОСМЕННЫЙ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. РАБОТА В
Р-Н ПРОМАВТОМАТИКИ. З/П ОТ 12000
ГРН. 0985857742
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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 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
• 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
• ОБВАЛЮВАЛЬНИК ТУШОК ПТИЦІ/РИБИ
НА ХАРЧОВЕ ВИРОБНИЦТВО. МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7. НАДАЄМО
ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М.
СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М.
ВИШНЕВОГО. 0674343698,0674343683
• ОПЕРАТОР ОЧИСНИХ СПОРУД, РІЗНОРОБОЧІ НА КАМЕНЕОБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО. МІСЦЕ РОБОМИ - М. ЖИТОМИР
(С. ДОВЖИК). З/П ВІД 7500 ГРН І ВИЩЕ.
ВСІ ДЕТАЛІ ОБГОВОРЮЮТЬСЯ ПРИ СПІВБЕСІДІ. 0674102046
• ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ,
ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ І ДОСТАВКА НА
МІСЦЕ РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ. 0952872944;0677869928

• ОХОРОННИКИ. ВАХТОВИЙ МЕТОД
(15/15, 30/15 ДІБ), ПРОЇЗД ТА ПРОЖИВАННЯ, ЧАСТКОВО ХАРЧУВАННЯ ЗА РАХУНОК ФІРМИ. З/П 280-330 ГРН/ДОБА.
0635364282,0674741643

• ПРИБИРАЛЬНИКИ (ЧОЛОВІКИ ТА
ЖІНКИ) ПОТРІБНІ В ТОРГОВІ ЦЕНТРИ І
СУПЕРМАРКЕТИ В М. КИЇВ. РОБОТА ПОЗМІННА. ДОПОМОГА З ЖИТЛОМ І ОПЛАТА ПРОЇЗДУ ДО М. КИЇВ. З/П 7000-10500
ГРН. 0675268435,0660611520

• СТРОИТЕЛЬ КОМПЛЕКСНЫХ РАБОТ.
ФУНДАМЕНТ, ПЛИТКА, ОТДЕЛКА, МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ КРЫША. КРУГЛОГОДИЧНАЯ РАБОТА. ОПЛАТА ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ.
0987100656

• Охоронці в м.Київ. Вахта 30/15,
20/10, 15/15. З/п 9000 грн. Харчування,
проживання за рахунок піприємства.
0734069918,0952858119

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

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

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

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
• ПРАЦІВНИКИ НІЧНОЇ ЗМІНИ НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7. НАДАЄМО
ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М.
СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М.
ВИШНЕВОГО. 0674343698,0674343683
• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ.
WWW.RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO2@
GMAIL.COM., (050)9242613,(050)515858
5,(067)9040066

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ (НЕПОВНИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ)НА РОБОТУ В РЕСТОРАНІ
ДИВНИЙ САД. ХОРОШІ УМОВИ РОБОТИ. ПОЗМІННИЙ ГРАФІК РОБОТИ.
0974823119,ЛАРИСА
• Работа в Польше, Чехии, Германии, Израиле. Оформление и проезд
за наш счет. З/п от 30 000 до 80 000
грн. Сопровождение на время работы.
0665859090,0685859090
• 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),

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК ЗАПРОШУЄТЬСЯ НА ПІДПРИЄМСТВО ТОВ
ЕЛЕКТРОГАЗОХІМ. ДОСВІД РОБОТИ
НЕ ОБОВ`ЯЗКОВИЙ, ПРОВОДИМО НАВЧАННЯ. З/П 6500-7500ГРН. ОФІЦІЙНЕ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, СОЦ.ПАКЕТ.
0974416861,0974802728
• СЛЮСАР-РЕМОНТНИК НА ПОСТІЙНЕ
МІСЦЕ РОБОТИ НА ЖИТОМИРСЬКИЙ
МОЛОЧНИЙ ЗАВОД. 0678804116

ТРАКТОРИСТ, СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО РАБОТЫ.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ.
0964101719,АЛЕКСАНДР
ТРАКТОРИСТ, СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО РАБОТЫ.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ.
0964101719,АЛЕКСАНДР
• Швейцарський виробник ГЛАС
ТРЬОШ КИЇВ запрошує на роботу в
м. Київ! Г/р 5-денний, можливо без д/р,
офіційне працевлаштування з першого
дня, надаємо житло! 0674969050

2. НЕРУХОМІСТЬ
2.8. Продам Будинки в
передмісті
ПРОДАМ БУДИНОК В С.ГАЛЬЧИН,
БЕРДИЧІВСЬКОГО Р-НУ, РАКУШНЯК
ОБКЛАД. ЦЕГЛОЮ, 88М2, 4 КІМ., КУХНЯ, КОРИДОР, ВАННА, ВІРАНДА, 76
С ПРИВАТ. ЗЕМЛІ, ІНДИВІД. ГАЗОВЕ
ОПАЛЕННЯ, СКВАЖИНА, ГОСП.БУДІВЛІ.
ЦІНА ДОГОВІРНА. 0968415609

2.16. Здам в оренду
• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.КВ. ГАРЯЧА
ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ.
0977228822,0665711000
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Повідомлення про намір отримати
дозвіл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря
від стаціонарних джерел

ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. 2-кімн. квартира, заг.пл. 35.6 кв.м., житл.пл. 18.2 кв.м. за адресою: Житомирська
обл., Брусилівський р-н, смт. Брусилів, вул. Фрунзе, 61, кв.1. Дата торгів: 23.09.2019 09:00.
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №370350;
2. Нежила будівля, столярний цех, заг.пл. 356.8 кв.м., за адресою: Житомирська
обл., Ємільчинський р-н, смт. Ємільчине, вул. Миру (Кірова), 69. Дата торгів: 23.09.2019
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №370641;
3. Нежила будівля (котельня), заг.пл. 318,20 кв.м., та зем.ділянка пл. 01339 га, К/
Н1810700000:02:026:0027, за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Островського,
6-В. Дата торгів: 30.09.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №372073
(уцінено лот № 365596);
4. Підвальне приміщ., заг.пл. 323.8 кв.м., за адресою: м. Житомир, пров. Червоний,
45. Дата торгів: 30.09.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №371799
(уцінено лот № 363088);
5. Житл. будинок заг.пл. 325.8 м.кв., житл.пл. 94.0 м.кв. та зем.ділянка пл. 0.15 га
за адресою: Житомирський р-н., с. Дениші, вул. Будівельна, 6. Дата торгів: 30.09.2019
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №372229 (уцінено лот № 364324);
6. Нежитл. будівля заг.пл. 2265,00 кв.м., за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів,
вул. Залізнична, 2. Дата торгів: 30.09.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua.
Лот №372239 (уцінено лот № 365563);
7. Житл. будинок заг.пл. 237.60 м.кв., житл.пл. 67.4 м.кв. та зем.ділянка пл. 0.0674
га, К/Н1810400000:01:030:0030 за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, пров. Левадний, 3. Дата торгів: 30.09.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №372241
(уцінено лот № 365525).

ЖККП «М’ясомолторг» ЖОР має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, які розташовані
за адресою: м. Житомир, вул. Павла Сингаївського, 3. Основна діяльність виробництво штучного холоду. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
відбуваються при роботі АХУ, твердопаливного котлу, посту зварювання, зарядки
акумуляторних батарей. Перелік видів забруднюючих речовин, які викидаються в
атмосферне повітря стаціонарним джерелом в кількості, т/рік: метали та їх сполуки –
0,0003; сполуки азоту – 1,781; вуглецю оксид – 0,080; сірки діоксид – 0,073; тверді
речовини – 0,101; кислота сірчана – 0,0000003. Як виявив розрахунок забруднення
атмосферного повітря концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі
атмосфери на існуючий стан не перевищують ГДК (ОБРВ) атмосферного повітря
населених міст як у межах так і поза межами СЗЗ по всім забруднюючим речовинам,
на всіх розрахункових точках. Обгрунтовуючі матеріали для отримання дозволу на
викиди направляються на узгодження в Управління екології та природних ресурсів
Житомирської державної адміністрації. Громадські організації та окремі громадяни
із зауваженнями та пропозиціями можуть звертатись до місцевих органів влади
протягом 30 днів з дати опублікування інформації в газеті за адресою м. Житомир,
вул. С.П. Корольова, ½, кім.101, тел (0412) 48-12-12. Розробник обгрунтовуючих
матеріалів – ПП «Матрикс Груп», тел. (0412) 42-08-76.

ТОВ «ПЗ «Агро-Регіон»
отримало позитивний Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності «Будівництво під'їзних залізничних колій до проектованого
елеватора (зерносховища) потужністю 50 тис. тон при ст. Миропіль.
Висновок наданий Управлінням екології та природних ресурсів Житомирської ОДА за №2328/1-3/1-4-1464 від 21.08.2019р.

3.6. С\Г техніка, та запчастини.
Куплю
• ВІЯЛКИ ЗЕРНОВІ, НОВІ, 220-380В,
ПРОВІЮЄ ВСІ ВИДИ ЗЕРНА (СУШЕНУ

• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ,

• Поршнева група Мотордеталь

ЯГОДУ), ЛЕГКА ТА ПРОСТА У ВИКОРИС-

ЄВРОРЕМОНТ, В ЦЕНТРІ МІСТА,

Кострома, гільза Конотоп, по-

ТАННІ, ПОВНІСТЮ ЗАМІНЮЄ РЕШЕТ-

250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ.

ршень, поршневі кільця, р/к р/к

НУ ВІЯЛКУ, ВІДПРАВКА НОВОЮ ПО-

0665711000,0977228822

р/к прокладок, ГТВ, вкладиші

ШТОЮ, АБО ІНТАЙМ, ФОТО НА VIBER.

Тамбов, ДЗВ. Запчастини Ка-

(095)4409323,(067)7038167,ВІТАЛІЙ

2.18. Куплю Нерухомість

мАЗ, МАЗ, МТЗ, ЮМЗ, ГАЗ, ВАЗ.
Доставка Нова пошта, Інтайм.

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

4. БУДМАТЕРІАЛИ

0675702202,0507190074.

3.5. С\Г техніка, та запчастини.
Продам

4.1. Будівельні суміші, цемент,
пісок. Продам
• П Е С О К , Щ Е Б Е Н Ь , О Т С Е В , РА -

3. АВТО

• АГРОЗАПЧАСТИНИ ДО ОБПРИСКУ-

СТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М ЗИЛ.

ВАЧІВ, ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ, ЗЕРНОЗБИР.

0677905739,447067

3.3. Автомобілі. Куплю

КОМБАЙНІВ, КОСАРОК, КАРТОПЛЕЗБИР.
КОМБАЙНІВ, КАРТОПЛЕСАДЖАЛОК, КО-

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

• ПРОДАМ ПЕСОК, БУТ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДРОВА, ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ, ПЕРЕ-

ПАЧОК; ШИНИ, КАМЕРИ. WWW.AGROKOM.

ГНОЙ, ПОДШИВКА. ДОСТАВКА СТРОЙ-

IN.UA. (099)2012978, (067)6713553,

МАТЕРИАЛОВ, ВЫВОЗ МУСОРА.

(063)9628236

0938436692,0976949302СЕРГЕЙ

4.2. Будівельні, ремонтні
роботи. Послуги
• Бригада дівчат викон.малярні роботи
різної склад, декор.штукатурка (венеціанська, марсельський віск та багато
інших), утепл.буд, короїд, байрамікс.
0633571633,0982599951Зоя

4.21. 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

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

6. ПОСЛУГИ
6.13. Ремонт техніки

22

WWW.ZT.20MINUT.UA

Бізнес

Середа, 4 вересня 2019

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

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

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

МИКСЕР (КАМАЗ)

8.20. Стіл знахідок. Загубив

МАРКА ОТ 100 ДО 500

ВТРАЧЕНО АТЕСТАТ ПРО СЕРЕДЮ ОСВІТУ, ВИДАНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЮ ЗОШ
І-ІІІ СТ. №12 НА ІМ`Я БІДЕНКО ПАВЛО
ВАЛЕРІЙОВИЧ ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЗИЛ КАМАЗ

БЕТОН и РАСТВОР

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

096 952 45 40, 093 338 71 81

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

БУДІВНИЦТВО
КОТЕДЖІВ
тел. +38 (097) 325-84-86

Тел.: (098) 062-09-73
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

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

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

тел.: 097-440-16-93
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Гороскоп на тиждень 4 - 10 вересня
ОВЕН

Не звалюйте весь
тягар турбот на себе,
а зверніться за допомогою до колег, вірних друзів
або близьких людей. У вихідні
впевнитеся у власних силах.

ТЕЛЕЦЬ

Цього тижня головне – знайти взаєморозуміння з оточуючими. Перебуваючи у стані конфлікту, навряд
чи зможете зробити хоч щось
корисне для себе.

БЛИЗНЮКИ

Саме зараз ви можете
досягти важливої мети,
яку поставили в житті. У вас будуть усі можливості для цього.

РАК

Не варто витрачати
занадто багато часу на
будівництво повітряних замків.
Краще подбати про земні, тим
більше, що вас чекає успіх.

Поради господині

ЛЕВ

Бажано реалістично
оцінити свої можливості, збільшення обсягу роботи
може негативно позначитися на
вашому здоров'ї.

ДІВА

Усе налагодиться і
стане на свої місця. Ініціатива покарана бути не повинна, навіть якщо ідеї не будуть
сприйняті адекватно.

ТЕРЕЗИ

Можете зіштовхнутися із завантаженістю
терміновими справами, втомою
й стресами. Доведеться попросити допомоги.

СКОРПІОН

З легкістю знайдете
рішення будь-якої проблеми, ще й залишиться час для
того, що приносить задоволення. Постарайтеся впорядкувати
свої думки.

СТРІЛЕЦЬ

Спробуйте себе в
чомусь новому, незнайомому для вас. Вам необхідно
відшліфувати свій професіоналізм.

КОЗЕРІГ

Не ба жа но ме т ушитися й поспішати.
Адже, пливучи проти течії, ви
тільки даремно витратите дорогоцінні сили.

ВОДОЛІЙ

З'явиться можливість вирішити деякі
проблеми. Постарайтеся спокійно осмислити ситуацію для
успішного прориву.

РИБИ

Намагайтеся вміло
використовувати можливості, що відкриваються.
Сприятливий тиждень для
кардинальних змін.

Цікаві факти про метеликів
• Метелики належать до однієї
з найбільших груп комах – до лускокрилих. Крім цих створінь ця група
включає також молей і метеликів.
На даний момент лускокрилі налічують близько 157 000 видів комах.
• Ці унікальні створіння є другими за своєю чисельністю обпилювачами після бджіл.
• Наука, що вивчає метеликів,
називається лепидоптерологія.
• Найбільшим нічним метеликом вважається Attacus aitas. Його
крила мають розмах близько 30 см,
і його часто плутають із птахом.
• Найбільший витривалий ме-

4

вересня
середа

5

вересня
четвер

телик світу має назву «Монарх». Він
може подолати відстань у тисячу
кілометрів без зупинок.
• Максимальна швидкість,
яку може розвинути це маленьке
створіння, – 12 миль на годину, але
існують види, які досягають позначки у 50 км/год (31 миля на годину).
• Найдивнішим фактом про
ці створіння є те, що метеликам
необхідно сонячне тепло для того,
щоб літати.
• Єдиний континент, де не мешкають лускокрилі, – це Антарктида.
• Смакові рецептори у метеликів перебувають на лапках, тобто

6

вересня
п’ятниця

7

вересня
субота

стоячи на рослині, вони можуть
відчути її смак.
• Метелики – один з найпоширеніших об’єктів для колекціонування серед найвідоміших людей
світу, таких як Набоков, Ротшильд,
Булгаков, Мавроді.
• Період, в який метелик відкладає яйця, триває всього кілька
днів, однак яєць одна особина
може відкласти більше тисячі.
• Більшість метеликів має коротке життя – всього лише кілька
днів. Однак існують екземпляри
з досить довгим життєвим циклом:
Брікстонський метелик є довгожителем, його цикл триває до 10 місяців.

8

вересня
неділя

9

вересня
понеділок

10

вересня
вівторок

Де зберігати взуття
вдома: незвичні
і оригінальні ідеї
Гарне взуття завжди було недешевим задоволенням: і в епоху тотального дефіциту, і тим
більше під час кризи, коли ще
більше усвідомлюєш справжню
його вартість.
Отож що пропонують дизайнери, щоб можна було легко знайти, а також зберегти в гідному
вигляді своє найдорожче, брендове і улюблене, а також більш демократичне і повсякденне взуття.

Незвичайний дизайн

Цікава система зберігання
у вигляді величезного круглого
сидіння з нішами-секторами
для зберігання взуття щоденного використання стане родзинкою твого інтер'єру.
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від 6 травня 2015 р.
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Коробки

Один із найбільш звичних
нам способів – взуттєві коробки. Можна використовувати
фабричні або придбати подарункові, а краще спеціальні.
У другому випадку вони спеціально робляться з прозорою стороною, щоб, не дістаючи взуття,
можна було легко зрозуміти, що
всередині.

Незвичайні кошики
як арт-об'єкт
Оригінальним способом зберігання взуття
може послужити розміщення тапочок, сланців та
інших моделей взуття, які
не вимагають збереження
форми, в оригінальних
кошиках. Плетені або
сталеві, в стилі кантрі
або сучасні пластикові резервуари
можуть стати не тільки практичною деталлю інтер'єру, але і артоб'єктом твого передпокою.

Творчі ідеї: вище голови

Творчим особис тос тям
приходять у голову абсолютно
незвичайні ідеї. Наприклад,
подивитися на своє найкрасивіше взуття (модельні туфлі) як
на арт-об'єкт і підвісити на настінний карниз, зачепивши за
каблук. Для посилення ефекту
карниз можна пофарбувати
у яскравий колір або фарбою
з ефектом «металік».

Ніша в передпокої

+ 12°
+ 22°

вання полиць для взуття – під
сидінням, на яке ти сідаєш,
щоб взутися, зав'язати шнурки. Пі д си д інн ями можна
обладнати як висувні ящики
для взуття, так і відкидні або
розсувні дверцята.

Часто в передпокої зовсім
немає місця, щоб розмістити
вбудовану систему зберігання,
але для відкритих стелажів під
взуття та аксесуари, якими ти
будеш користуватися щодня,
підійде і зовсім неглибока ніша.

Тумба в передпокої
для сидіння
Найбільш зручне розташу-

Стійки

Взуттєві стійки – перший
«цивілізований» спосіб зберігання взуття, який набув популярності завдяки невисокій
ціні і мінімуму простору для
розміщення. Можна поставити
їх і в холі, і в гардеробі. Є абсолютно відкриті моделі з пластику, металу, з дверцятами, з МДФ.
Стійки гарні для зберігання
взуття по сезону, оскільки не
дуже місткі.

Полиці

Оптимальніше за все, звичайно, полиці, що висуваються,
і спеціальні відсіки в гардеробах.
Якщо простору досить – це найідеальніший спосіб зберігання
взуття. Полиці хороші й тим, що
це майже єдиний спосіб комфортно розмістити чоботи (якщо
не брати до уваги коробки).

Ящики

Це можуть бути ящики спеціального комода для взуття, де
взуття розміщується вертикально, або спеціальні контейнери
з ручкою.
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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

Воно

Жанр: трилер, жахи

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

1986 рік, містечко Деррі, штат Мен,
США. Начебто звичайне поселення, такі ж,
як скрізь, люди. Але це тільки здається...
У Деррі пропадає в 6 разів більше дорослих людей, ніж у будь-якому іншому місці.
А дітей пропадає ще більше... Семеро
дітей вирішують розслідувати ці дивні
зникнення. Вони залазять в колектор,
старовинний будинок. До дітей приходить
розуміння, що виною всьому жахливий
клоун Пеннівайн, який скоріше за все і
живе в мережі колектора. Вони зустрінуться зі своїми найбільшими страхами,
про які й не підозрювали...

Іловайськ 2014.
Батальйон "Донбас"

Жанр: військовий, драма

Іловайськ на всі віки увійде до трагічної
історії українського народу. Подія, яка повинна була стати переможною для нашої армії,
обернулася для нас найбільшим провалом.
Глядачі зможуть побачити цю історію зсередини, разом із батальйоном "Донбас" і його
командиром на прізвисько Бішут. Поранений
чоловік разом зі своїм товаришем по службі
опинилися в пастці – у місті оточеному ворожими військами. Виживати в таких умовах двом
військовим допомагають тільки небайдужі
місцеві жителі. Вони ж і зроблять усе можливе,
щоб Бішут і його товариш могли вибратися за
межі міста, на безпечну територію.

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

kinoukraina.zt.ua

