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Говорили-балакали: питання
реорганізації 2-х житомирських
шкіл поставили на паузу с. 11
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Новини Житомира

Житомиряни проти підвищення
вартості проїзду. ОПИТУВАННЯ
У Житомирі 4 вересня вдруге провели
громадські слухання,
на яких представники
міської ради, жителі
міста та перевізники
обговорили транспортні питання.
Те м а в а р т о с т і п р о ї з д у
в маршрутках наробила галасу у соцмережах. Там обурені
житомиряни пояснювали, чому
немає підстав підвищувати вартість проїзду: погані умови перевезень, старі маршрутки і часто
хамовиті водії.
Журналісти «20 хвилин» поспілкувалися з містянами на
вулицях Житомира і дізналися

їх думку стосовно можливого підвищення вартості проїзду:
«Це дорого. Якщо дивитись
на якість і комфортабельність
деяких маршруток, то виникає

питання, за що тут платити 7
гривень, я б і безкоштовно у такій не проїхала», – розповіла
студентка Марія, 20 років.
«Якщо це рішення підкріплю-

ється підвищенням зручності і доступності транспорту, то я – за.
Хочеться бачити більше низькополих автобусів замість маршруток,
на кшталт 44 – з вузькими дверима
і високими східцями», – зазначила
вчителька Ірина, 45 років.
«Для того, щоб піднімати
вартість проїзду, необхідно мати
нормальний транспорт, який не
буде розвалюватись посеред дороги. Нехай перевізники спочатку
подбають про те, щоб маршрутки
були комфортними, а потім вже
і встановлюють більшу вартість
проїзду. Я готовий платити більше, якщо стан наших маршруток
покращиться», – поділився рекрутер Віталій, 25 років.
«Я не збираюсь навіть 5 гривень платити за те, що водій навіть
приїхати вчасно не може. Я стою
і чекаю маршрутку на роботу по
30 хвилин. А про вигляд марш-

руток я взагалі мовчу. Немає тут
підстав підвищувати вартість проїзду», – наголосила підприємець
Ольга, 42 роки.
«Це підвищення необґрунтоване. Якщо всі маршрутки будуть
нові, то це ще виправдана ціна,
але якщо буде такий же старий
транспорт, то чому я маю платити
більше? Немає гарантії, що перевізник забезпечить новий транспорт
і комфортні умови для проїзду.
А оці обіцянки – це лише слова,
нам таке і минулого року обіцяли», – розповідає банкір Катерина,
37 років.
Як бачимо, житомиряни готові платити більше, але лише
в тому випадку, якщо буде за що
платити. Більшість не вірить,
що перевізники забезпечать
комфортний проїзд, тому і виступають проти підвищення цін
на проїзд у маршрутках.

Гребенщиков знову Яскраве святкування
співав просто неба Дня Житомира – 2019:
у Житомирі
програма заходів
Андрій Козаченко

Легендарний рокмузикант Борис
Гребенщиков знову
заспівав просто неба
у Житомирі.

Два роки тому вуличний перформанс артист вже влаштовував
біля житомирського театру. Цього разу Борис Гребенщиков дав
40-хвилинний концерт на Михайлівській. Слухали живу легенду
близько сотні житомирян. А увечері грандіозна концертна програма Гребенщикова відбулася на
сцені літнього театру «Ракушка».
Гребенщиков підкреслює, що
він є православним.
Зокрема, музикант
допомагає в будівництві церков. І не
оминає можливості відвідати храми
в містах, де виступає. За розповідями
місцевих музикантів,
Борис Борисови ч
свого часу, відвідавши житомирський
собор, був захоплений його духовною
величчю. А на сайті
групи «Акваріум» є
розділ «Чудотворні
ікони», де зібрана
цінна інформація
про унікальні святині, зокрема і нашої
Житомирської єпархії. Також відомо, що
Борис Гребенщиков
багато років допомагає Коростишівській
школі-інтернату.

Валерія Наумова

Вже цими вихідними
Житомир відсвяткує свій
День народження.
З нагоди відзначення 1135-річчя Житомира у самому центрі міста відбудеться
яскравий концерт гуртів «КАZКА» та «Цвіт
кульбаби», також очікується чимало цікавих
локацій, які варто відвідати кожному: фестиваль військових духових оркестрів «Ми
єдині!», «Культурна версія», шоу «Спортивна кухня», а також виступ піаніста Євгена
Хмари. Відповідну програму святкування
затвердили на засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради 4 вересня.
Розпочнуть святкування Дня Житомира 12 вересня святковим ярмарком
майстрів народної творчості на майдані
імені С. П. Корольова. Основні заходи
відбуватимуться у вихідні – 14–15 вересня.
14 вересня у Житомирі відбудеться
Всеукраїнський фестиваль військових духових оркестрів «Ми єдині!». Після нього на майдані
Соборному на житомирян чекатимуть популярні
українські гурти «КАZКА» та «Цвіт кульбаби».
15 вересня на вулиці Михайлівській стартує
«Культурна версія». Крім того, до Житомира завітає
український композитор, віртуозний піаніст Євген
Хмара. І ще чимало цікавих шоу та активностей
приготували організатори для усіх жителів міста.
Також у вихідні, 14–15 вересня, у Житомирі відбудуться кулінарне шоу «Спортивна кухня» від головно-

го спортивного кухаря України Олега Ковальчука та
відомого українського боксера В’ячеслава Узелкова.
Крім того, на містян чекає Всеукраїнський молодіжний фестиваль багатонаціональної української
культури «Житомирська вежа – 2019» та відкритий
патріотичний культурно-освітній проект «Молодь –
за мир і процвітання Житомира – 2019».
Для дітей буде облаштований «Лунапарк»,
ігрові зони. Також очікується фудкорт, ярмарки
та фотозони.
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Актуально

«Забрати необхідно до 15:00»:
батьки першачків невдоволені умовами
продовженого дня у школах Житомира
Валерія Наумова

У школах Житомира стартувало навчання. Проте батьки
першачків із самого
початку стикнулися зі
складнощами.
До редакції «20 хвилин» посипалися дзвінки з питанням, чому
групи продовженого дня лише
до 15:00.
«Ще під час перших батьківських зборів на початку літа нас
попередили, що дитина може
бути у групі продовженого дня не
більше 3-х годин після закінчен-

ня уроків. Тобто якщо заняття до
12:00, забрати необхідно до 15:00.
Добре, коли є допомога з боку бабусі або дідуся. А якщо її немає?
Хто з батьків може собі дозволити
такий графік роботи?» – зазначив
батько першокласника Віктор.
Як повідомив у коментарі журналісту «20 хвилин» директор департаменту освіти Житомирської
міської ради Валентин Арендарчук, така ситуація склалася тому,
що у школах немає можливості
обладнати спальні місця.
«Якщо в школі немає можливості обладнати спальні приміщення, то тут нічого не зробиш.
Вимагається обладнати місце для
сну для перших класів. Якщо
у школі його немає, то діти не
можуть залишатися на продовженому дні до 18:00. Я взагалі не

розумію цю норму. Уявіть собі,
яка в школі може бути тиша і сон,
коли там постійно бігають діти,
дзвоник і дуже голосно? Тому ось
така ситуація склалася. Ми тут
маємо цю норму виконувати, бо
є закон», – наголосив Валентин
Арендарчук.
Батьки школярів обурені
такою ситуацією, оскільки не
завжди є можливість забрати
дітей зі школи серед робочого
дня, і, крім того, класи з групами продовженого дня дуже
переповнені. За словами батьків,
інколи в класі може бути близько 50-ти дітей.
«У перший же день, коли дитина пішла у групу продовженого
дня, те, що я була здивована побаченим, – це м`яко сказано. Коли
прийшла забирати доньку, пер-

ше, що кинулося в очі, це велика
кількість дітей у класі – нарахувала
майже 50. Не для усіх навіть було
місце за партою. Ви уявляєте, як
учителю за усіма ними вслідкувати?» – розповіла мама першокласниці Олена.
«Наповнюваність групи подовженого дня не повинна перевищувати 30 дітей», – йдеться у наказі
МОН від 31 серпня 2018 року.
Проте у департаменті зазначають, що батьки повинні в таких
випадках звертатися до директора
школи, оскільки питання формування групи продовженого дня,
кількості дітей і терміну перебування у ній лежить на плечах
керівництва навчального закладу:
«Ми нічого не можемо тут
зробити, оскільки навчальні заклади самі мають формувати ГПД

і створювати усі умови», – зазначив
Валентин Арендарчук.
Проте у відповідному наказі
МОН від 31 серпня 2018 року чітко
прописано наступне: «Для цього
у школі також має бути відповідна матеріально-технічна база та
умови для харчування. Для першокласників можуть створювати
умови для сну».
Про які умови можна говорити, коли більшість шкіл не
мають фінансової спроможності
обладнати такі класи, а також
у деяких школах немає вільних
аудиторій, не кажучи вже про
формування там класів для сну.
Отож невідомо, де логіка, коли
встановлюють норми, які школи
не можуть виконати, і невідомо,
чому вирішенню цього питання
не сприяють «верхи».

Масштабна зустріч для людей
з діабетом DiabetFest їде до Вінниці!
14.09.2019 журнал
«СахарОК» (Медіа
Корпорація RIA) за
підтримки діабетичних і фармкомпаній
організовує у Вінниці
масштабну освітньорозважальну зустріч
для людей з цукровим
діабетом та їх близьких – DiabetFest 2019
Vinnytsia.
DiabetFest – це унікальний
проєкт, який не має аналогів на
всьому пострадянському просторі! Головна мета DiabetFest – натхнення і мотивація «солодких»
людей.
«Усвідомлюючи всю серйозність захворювання, ми завжди
намагаємося нести позитив і хочемо показати, що життя з діабетом
може бути не менш яскравим та
якісним, ніж у здорової людини!» – каже ініціатор і керівник
проєкту Тетяна Авраменко.
Це вже шостий фестиваль,
організований журналом «СахарОК». Попередні зустрічі
пройшли у Києві, Одесі, знову
у Києві, Харкові, Львові. Деталі,
фото та відео на офіційному сайті:
diabetfest.com

і фармацевтичних компаній країни, а також компаній, що працюють у сфері підтримки ЗСЖ;
• Окрема навчально-розважа льна прог рама д л я д ітей – учасників фестивалю: творчий майстер-клас від Студії Магік,
а також розваги з професійними
аніматорами: паперове паті, малювання піском, аквагрим та ін.

Де і коли

Зустріч у Вінниці відбудеться
14.09.2019 у ВОМЦ «КВАДРАТ».
Дата проведення заходу збігається
із Днем міста! Це прекрасна можливість приїхати і побачити його
у всій красі!

#ЯСередСвоїх! –
гасло DiabetFest!
Саме так почувається кожен,
хто приходить на фестиваль, –
серед своїх! Тут люди з діабетом
можуть не соромитися і не приховувати свою особливість! Вони
сміливо перевіряють цукор крові,
колють інсулін або під'їдають солодощі:) обмінюються досвідом
з іншими учасниками, діляться історіями свого «солодкого» життя.

Вам варто відвідати
DiabetFest, якщо:
• ви або хтось із ваших рідних
/ друзів живе з цукровим діабетом;
• ви маєте відношення до діабету
і хочете знати більше про захворювання та сучасні методи компенсації;
• ви – ендокринолог і хочете
поділитися своїми знаннями і досвідом з людьми з діабетом або
іншими фахівцями;
• ви можете посприяти в інформуванні діабетиків про різні
новинки у медицині, лікуванні та
профілактиці діабету;

HomeStyle, або Приходь
у піжамі та отримай приз!

• вам потрібен досвід, спілкування, драйв і нові враження!
Якщо ви ствердно відповіли хоча б на один пункт, тоді
без сумнівів вам варто відвідати
DiabetFest і стати частиною нового сучасного діабет-руху, який
змінить ваше життя!

Що вас чекає на DiabetFest
2019 Vinnytsia:
• Лекції провідних фахівців
в області лікування цукрового
діабету та підтримки здорового
способу життя, дискусійні панелі,
навчальні майстер-класи, розіграші корисних подарунків;

• ЗОНА ЗДОРОВ'Я, де кожен
бажаючий зможе БЕЗКОШТОВНО
перевірити:
• зір (Подільський Центр Зору);
• рівень цукру в крові
(Longevita);
• рівень глікованого гемоглобіну (СІНЕВО);
• рівень артеріального тиску
(Longevita);
• пройти перевірку на аналізаторі маси тіла;
• отримати консультацію подолога і пройти огляд стоп на професійному обладнанні (Асоціація
Подологів України);
• Презентації та майстеркласи від провідних діабетичних

Тематика фестивалю: «В гостях у "Сахарка"». Все повинно бути
тепло і по-домашньому:) Тому на
заході діятиме дрес-код! При собі
обов'язково мати хоча б один елемент Home Style – тапки, фартух,
пов'язку для сну, бігуді… Включайте фантазію! Тільки той, хто прийде одягненим згідно з дрес-кодом,
братиме участь у розіграші призів!

ХвістФест на ДіабетФест!

На DiabetFest 2019 Vinnytsia
у вас буде можливість взяти участь
у благодійному проекті для допомоги бездомним тваринам ХВІСТФЕСТ та підтримати братів наших
менших, а, можливо, навіть захочете забрати когось собі додому:)
При собі мати паспорт!
***Дізнатися докладніше і зареєструватися на DiabetFest 2019
Vinnytsia можна на офіційному
сайті заходу: diabetfest.com

До зустрічі!
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Політична арена

«За» – більшість: в Україні обмежено
депутатську недоторканність
Ірина Хоцька

3 вересня 2019 року
Верховна Рада 9-го
скликання остаточно проголосувала
за часткове зняття
депутатської недоторканності. Чинності
остаточна редакція
ст. 80 Конституції
України «Про гарантії
депутатської недоторканності» набере вже
1 січня наступного
року.
Як повідомляє 112. ua, відтепер в основі частково зміненої
ст. 80 Конституції України «Про
гарантії депутатської недоторканності» було покладено скасування права депутатів уникати
кримінальної відповідальності за
вчинення злочинної діяльності,
згідно із Кримінальним кодексом України. Даний законопроект
було запропоновано для розгляду
в Раді ще депутатами 8-го скликання, але фактичної уваги та значущості він набув лише під час
другого читання «новою» Радою
на початку вересня цього року.

Що означає депутатська
недоторканність
Це законодавчо закріплена дефініція, суть якої полягає у тому,
що депутата не притягуватимуть
до кримінальної, адміністративної
чи іншої відповідальності без згоди на це парламенту. Недоторканність була запроваджена з метою
надання народним обранцям широкого спектру втілення власних
можливостей, задля забезпечення
гідного рівня життя та функціонування громадян України у власній
державі. Таким чином, вони отримували захист від можливого тиску з боку виконавчої і судової гілок
влади, оскільки вона убезпечувала
від немотивованих кримінальних
переслідувань.

Історія виникнення
«депутатської
недоторканності»
Вперше поняття «депутатської
недоторканності» було сформоване та законодавчо закріплене англійським парламентом у кінці 19
ст. у «Біллі про права». До того ж
акт забороняв королю без згоди
парламенту видавати нові закони, припиняти чинні, стягувати
податки і тримати в мирний час
армію, він також проголошував
свободу парламентських дебатів,
виборів і подачі петицій. В Україні даний закон став актуальним
з прийняттям головного закону

держави – Конституції у 1994 році.

«Багатовидова українська
недоторканність»
Народні обранці України на
сьогодні мають абсолютну недоторканність: як індемнітет (депутат не несе ніякої відповідальності
за свої рішення і висловлення
у парламенті – авт.), так і імунітет
(будь-якого нардепа не може бути
притягнено до кримінальної відповідальності без попередньої на
це згоди Верховної Ради – авт.).
Така догматика є закріпленою
ст. 80 Конституції та гарантує
чиновникам «недоторканність»
обшуків власного майна та кримінальних переслідувань.

Перевірена роками
система…
Раніше для того, щоб довести
«хто крайній» та засудити народного обранця, потрібно було
пройти чималу процедуру затвердження звинувачень. Тобто
спочатку Генеральна прокуратура
повинна була подати кримінальне
клопотання щодо того чи іншого
випадку до розгляду на засіданні
Верховної Ради України. Одразу
про прикрий інцидент ставало
відомо спікеру Ради, котрий був
вимушений отримати письмове пояснення від звинуваченого
у злочинній діяльності. Одразу
після цього справа передавалася
до Комітету Верховної ради з пи-

тань розгляду антикорупційної
політики в Україні. Власне самому
комітету надавався тиждень для
ухвалення остаточного рішення,
після чого дане питання ще раз
розглядалося на плановому засіданні Верховної Ради.

недоторканність, а й потрапив під
арешт Михайло Добкін. Однак
через кілька днів суд випустив
пана Михайла під заставу. Його
звинувачують у шахрайстві та зловживанні службовим становищем.

Що забрано, а що залишено

На жаль, серед підозрюваних
у вчиненні кримінальних діянь
фігурував житомирський депутат-мажоритарник 8-го скликання
Верховної Ради Борислав Розенблат. Розенблата як підозрюваного у «бурштиновій справі» було
позбавлено недоторканності ще
у 2017 році. Суд обрав йому запобіжний засіб у вигляді застави й
одягнув електронний браслет. Згодом заставу було внесено, термін
носіння браслету сплив. Справа
і досі не закрита.

Фактично, порівнюючи нові,
внесені зміни в статтю цього місяця зі старою редакцією ст. 80 КУ
від 21.02. 2019 року (далі – Конституції України), бачимо, що нардепи більше не матимуть імунітету,
а от індемінтет все ж таки за ними
залишили. Тобто відтепер кожен
із них більше не потребуватиме
отримань клопотань від Генеральної прокуратури України,
надавати спікеру письмових пояснень щодо власних звинувачень,
а будуть притягнутими до відповідальності в звичайному порядку,
як будь-які пересічні громадяни
України.

Українська практика

Нагадаємо, що за часів існування незалежної України депутатської недоторканності було позбавлено 17 осіб, серед них – Вадим
Новинський і Михайло Добкін. До
прикладу, Новинського звинуватили у викраденні людини. Проте до
суду справа так і не дійшла, а підозра так і не була вручена пану
Вадиму. Розслідування ГПУ досі
триває. При цьому Новинський
продовжує бути нардепом.
У 2017 році не тільки втратив

Житомирщина «не відстає»

Експертна думка

Громадський діяч Житомирської області, провідний експерт
у галузі політології Володимир
Піньковський надав власне бачення реформи закону «Про депутатську недоторканність», запевнивши, що подібне рішення
Верховної Ради дійсно змінить політичну ситуацію в країні. Відтепер людям варто очікувати на те,
що «ері кумівства» буде покладено
край. Пан Володимир аргументує
це тим, що це є добра європейська тенденція із запровадження
подібних конституційних норм.
Проте, певно, що насамперед подібні зміни будуть знаменувати не

На зупинці по вулиці Довженка повністю демонтували
зламане табло прогнозування руху транспорту
Руслан Мороз

Табло було встановлено у межах проєкту
Бюджет участі.
Близько двох тижнів тому ми
повідомляли про те, що невідомі
зламали на тролейбусній зупинці
по вулиці Довженка інформаційне
табло. Тоді ми наголошували, що
незрозуміло, в який саме спосіб
його було пошкоджено, але на зупинку часто заїжджають вантажні
автомобілі до торгових точок, які
розташовані саме там. На табло
встановлена камера відеоспостереження, та чи зафіксувала вона
момент пошкодження і чи працювала взагалі, нам встановити
не вдалося.

Також ми зазначали, що раніше, взимку, встановлені на зупинках громадського транспорту
табло інформування пасажирів
після першого ж снігопаду почали
іржавіти. USB-порти для підзарядки мобільників практично
миттєво також покрились іржею.
Встановлення інформаційних табло почалося торік у вересні. Саме тоді сайт Житомирської міської ради повідомив
про презентацію першого табло
по вулиці Театральній як впровадження проєкту «Європейські
електронні табло прогнозування», який здійснювався в межах
Бюджету участі.
Постачальником конструкцій
є місцевий виробник – ТОВ «Дозор Україна». Вартість закупівлі
склала 925 тис. грн. Завдяки зниженню ціни на торгах у системі
ProZorro, економія по проєкту

склала 62 тис. грн. Наприкінці
минулого року з’явилася інформація, що камери відеонагляду
не передавали сигнал до системи
«Безпечне місто» в зв’язку з технічними проблемами в житомирському відділенні «Дозор Україна».
Тоді представники «Дозор Україна» та Житомирської міськради
відмовилися коментувати дану
інформацію.
Сьогодні ми можемо побачити, що інформаційне табло прогнозування повністю демонтовано
на зупинці. Прибрано навіть несучі конструкції, що, ймовірно, свідчить про те, що більше там його
не буде. Постає питання, куди буде
перенесено демонтоване табло та
в яку суму обійшлося бюджету
міста таке марнотратство.
Ми очікуємо коментар від відповідних служб міськради, про що
обов'язково повідомимо читачів.
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Реконструкція «Спартак-Арени»
вартістю майже в три нових стадіони
Руслан Мороз,
Максим Мелешко

У Житомирі продовжують розгортатися скандали
зі стадіонами, на
реконструкцію яких
йдуть «космічні»
гроші.
На реконструкцію двох не
дуже великих стадіонів було
вже витрачено майже 230 мільйонів гривень. Один з них навіть функціонує. Житомирська
влада досить пафосно відкрила
22 серпня 2019 року після реконструкції стадіон «Спартак Арена». Відкриття було приурочено
до Дня Незалежності та відзначилось турніром, присвяченим
пам’яті морського піхотинця
Дмитра Рудя.
Наше видання вже розміщувало матеріал стосовно величезних розмірів коштів, які були виділені на реконструкцію даного
стадіону. Навіть перейменували
його, щоб нічого не нагадувало
«радянські» часи. Житомирський міський голова Сергій

Сухомлин відзвітувався, що все
було зроблено з найкращими
намірами задля здоров'я та розвитку і пропаганди здорового
способу життя серед містян.
Нагадуємо, що у нашому
матеріалі ще у серпні 2018 року
«Родина «Спартак»: хто з близьких чиновників заробляє на реконструкції міського стадіону»
писалось про численні порушення під час реконструкції.
Зараз, коли стадіон здано в експлуатацію, ми можемо переконатися в тому, що наші найгірші
очікування все ж здійснилися.
Але все по порядку.
Весною 2016 року Житомирська обласна рада передала
у власність міста стадіон «Спартак». Наприкінці того ж року
мер Житомира Сергій Сухомлин
розповів про плани реконструкції футбольного поля та поступово почав втілювати обіцяне
в життя. За підрахунками, загальна вартість проєкту мала б
скласти близько 31 млн грн.
Але поступово, шляхом додаткових угод та тендерів, сума
реконструкції значно зросла. До
того ж управління капітального будівництва Житомирської
міської ради жодним чином не
контролює використання бюджетних коштів і не пред’являє
претензії щодо невиконання бу-

дівельних робіт. До речі, за всіма
роботами слідкує ФОП Кондратюк Є. М. (дружина заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради).
Наведених фактів виявилося достатньо, щоб громадські
активісти та справжні патріоти
нашого міста звернулися до Генерального прокурора України, міністра внутрішніх справ,
Державного бюро розслідувань
та СБУ з проханням перевірити
дані матеріали та відкрити кримінальне провадження за ст. 367,
ч. 3 ст. 191 КК України. Адже
з цих документів зрозуміло, що

УКБ Житомирської міської ради
систематично порушує законодавство у сфері публічних закупівель, не контролює виконання
робіт підрядником відповідно
до умов договору та належної
роботи технічного, авторського нагляду, що призводить до
розтрати бюджетних коштів, які
були виділені з державного та
місцевого бюджетів.
До речі, нікого не бентежить
останнім часом величезна купа
корупційних скандалів у нашому місті? Та щоразу чиновники
виходять сухими з води. А де
обіцянки новообраного пре-

зидента виплачувати 10 відсотків від викритих корупційних
схем? Може, тоді ми станемо
жити краще?
P. S. До речі, на наш запит до
управління капітального будівництва Житомирської міської
ради ми отримали відповідь за
підписом начальника управління В. В. Глазунова про те, що всі
документи майже відповідають
законодавству та здійснювалися
на підставі рішень Житомирської міської ради. Тобто відповідальність посадових осіб за
скоєні правопорушення знову
под. знаком питання.
Тим часом у ЗМІ відверто
називають реконструкцію стадіонів «вічним двигуном» для
місцевої влади.
Було також повідомлено про
те, що стадіон «Полісся» добудують, а винних у затягуванні
часу покарають. Про це голова Житомирської ОДА Віталій
Бунечко заявив під час робочої
наради щодо реконструкції головної спортивної арени області.
Часу на завершення робіт підряднику губернатор дав до кінця року. Але зараз осінь, а там
і зима з холодами і морозами,
тож чи вкладуться у дедлайн,
визначений головою ОДА, наразі залишається під знаком
питання.

На зміну фельдшерам: хто такі парамедики?
Наприкінці серпня
уряд затвердив новий
склад бригад екстреної медичної допомоги. Тепер допомагати
лікарям будуть не
медсестри і фельдшери, а парамедики, про
яких українці поки
знають лише з чуток.
Яку кваліфікацію матимуть
парамедики і чим відрізняються
від звичайних лікарів, дізнався
Центр громадського моніторингу
та контролю.

Фахівці з екстреної
допомоги
За даними МОЗ, парамедик –
це фахівець із вищою медичною
освітою, який спеціалізується на
наданні екстреної медичної допомоги (ЕМД). Такий спеціаліст
може врятувати життя людини

до її госпіталізації.
До обов’язків парамедика
належать огляд постраждалого,
діагностика його стану, надання
невідкладної медичної допомоги
і своєчасне транспортування до
лікарні.
У відомстві наголошують, що
кваліфікація парамедика вища,
ніж медичної сестри чи фельдшера. У його компетенції – складні
медичні маніпуляції. Зокрема,
штучна вентиляція легень. Крім
того, парамедик вміє знімати
й інтерпретувати кардіограму,
проводити апаратну дефібриляцію та інші медичні втручання.
Переважно фельдшери таких дій
не роблять.
«Фельдшер має ті знання,
які отримав під час навчання
у коледжі. Вони спрямовані
здебільшого на діаг ностику
і лікування, аніж на врятування
життя. Якщо така бригада виїжджає на екстрений випадок,
то вона неспроможна реалізувати більшість протоколів з медицини невідкладних станів
і життя пацієнта залишається

під загрозою», – зазначає один
з ініціаторів навчання парамедиків в Україні, професор Арсен Гудима і додає, що головне
завдання «швидкої» – довезти
постраждалого до профільної
установи живим.

Ґрунтовна теорія і практика

Професія парамедик з’явилась
в українському класифікаторі 2017
року. А вже 2018 року 50 перших
студентів вступили на спеціальність «Парамедик» у Тернопільському державному медичному
університеті ім. І. Я. Горбачевського та Черкаській медичній
академії.
Студенти-парамедики навчатимуться 3 роки, а після завершення отримають диплом бакалавра. Особливості підготовки
полягають у ґрунтовних практичних заняттях, окрім обов’язкової
медичної теорії. Студентам моделюють різні невідкладні стани,
щоб вони навчились швидко діяти
у будь-якій ситуації. Для цього
університети використовують
спеціальні симуляторні центри.

Окрім підготовки студентів,
в Україні також триває програма
з навчання інструкторів-парамедиків, які допомагатимуть перекваліфікуватись фельдшерам та
медсестрам у регіонах. Українців
готують міжнародні професіонали екстреної допомоги із США,
Польщі та Литви на базі Тернопільського державного медичного
університету.
У проекті беруть участь медики з Одеської, Вінницької, Донецької, Полтавської, Тернопільської
областей і міста Києва. Наразі вже
17 учасників отримали кваліфікацію «парамедик», 7 склали іспити на інструкторів з екстреної
допомоги, а ще 24 проходять підготовку.

Коли в Україні
з’являться парамедики?
Відповідно до урядового наказу, з 1 січня 2025 року фельдшери
та медсестри, які працюють у бригадах екстреної медичної допомоги, повинні мати кваліфікацію
«парамедик». До того часу працю-

ватимуть паралельно 3 бригади
екстреної допомоги: лікарські,
фельдшерські та парамедиків.
Бригаду парамедиків складатиме один парамедик та екстрений медичний технік. Медичними
техніками стануть водії «швидких». Як розповіли у МОЗ, екстрений медичний технік – це людина
без медичної освіти, яка пройшла
спеціалізовану підготовку. Вони
допомагатимуть лікарям та парамедикам надавати професійну
медичну допомогу пацієнту.
«Кожен працівник сфери охорони здоров’я, кожен парамедик
повинен оперувати теоретичним
та критичним мисленням – це питання життя і смерті. Це фактично
3-секундні рішення, що базуються
на ситуаційній обізнаності», – переконаний американський експерт ЕМД, парамедик Джон Крістенсен, який навчає українських
медиків.
У відомстві обіцяють, що парамедики матимуть вищу зарплату, ніж фельдшери та медсестри,
і зможуть професійно рятувати
життя пацієнтів.
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Чим багаті, тим і раді:
що задекларували новообрані депутатимажоритарники від Житомирщини
Ірина Хоцька

Нещодавно Верховна Рада України розпочала власну роботу
у новому складі. При
цьому Житомирська
область буде представлена 6-ма оновленими обличчями на
політичній арені.
Ми промон ітори ли дан і
сайту Національного агентства
з питань запобігання корупції
(далі – НАЗК) та з`ясували, як
живуть народні обранці.

Ті, кого споглядатимемо
найближчі 5 років
За даними ЦВК Житомирського округу, на роботу до столичної
Ради буде відряджено 6-ох депутатів. Проте зовсім не варто думати
про те, що до нас приходять лише
нові обличчя; на те, що «старі» від-

ходять у тіньовий сектор, – сподіватися не потрібно. Виключенням,
певно, стануть вчитель історії
Бердичівського педагогічного коледжу Богдан Кицак та колишній
воїн ООС Ігор Герасименко, котрі в своєму минулому подібного
досвіду не мали. При цьому наймолодшим депутатом Верховної
Ради від Житомирщини став
Дмитро Костюк, котрого висунули жителі Новоград-Волинського
округу № 65. Також ми знову побачимо Володимира Арешонкова,
котрий вже встиг «пізнати хліб»
Верховної Ради, починаючи з 2014го року у складі Ради минулого
скликання. Певно, що не так вже
погано працюється житомирським депутатам у столиці, якщо
сума доходів пана Володимира
за попередні 5 років безперебійної праці на благо людей із
242 172 грн зросла до 549 710 грн.
До речі, представлятиме в Раді
інтереси нашої області і депутатка від 66-го (Малинського) округу
Тетяна Грищенко, котра на останніх президентських виборах була
у складі окружної виборчої комісії від колишнього «регіонала»
Юрія Бойка. А вже у другому турі
президентської кампанії була об-

рана головою окружної виборчої
комісії від Зеленського, оскільки
представлятиме партію «Слуга
народа».
Почесний список закриває
депутат від 67-го округу Сергій
Кузьміних, у біографії котрого
знаходимо факти про підприємницьку діяльність, а також те, що
він – засновник благодійної організації «Міжнародний Благодійний
Фонд братів Кузьміних».

Маємо те, що маємо

Цікавим є той факт, що із
6-ти заявлених депутатів лише
у 4-х декларація є заповненою та
оприлюдненою на сайті НАЗК
України. Декларації представників від партії діючого президента – Сергія Кузьміних та Дмитра
Костюка – ми, на жаль, так і не
знайшли. Попри це варто зауважити, що на кандидатів у народні
депутати України, зареєстрованих
Центральною виборчою комісією
у порядку, встановленому Законом
України «Про вибори народних
депутатів України», поширюється
дія Закону України «Про запобігання корупції» (пункт 4 частини
першої статті 3 Закону України
«Про запобігання корупції»). Це

У Житомирі зібрали одразу
всі чудотворні ікони єпархії
Житомиряни та гості
нашого міста вперше мають
змогу поклонитися одразу
всім семи чудотворним і шанованим у Житомирській
єпархії та за її межами образам Божої Матері.

З благословіння Високопреосвященнішого Никодима, митрополита Житомирського і Новоград-Волинського чудотворні
ікони Божої Матері: Подільська, Тригірська,
Вільшанська, Колодіївська, Бежівська, Пряжівська та окремий список із Подільської
ікони (с. Скоморохи) – перебуватимуть
у Свято-Успенському архієрейському соборі м. Житомира (на Подолі) до 18 вересня.
Бажаючі мають можливість кожного
дня із 8.00 до 19.00
приклонитись та
помолитись перед
святинями.
Як ми повідомляли, 5 вересня
на Житомирщині
традиційно вшанували Подільську ікону Божої
Матері. К і льк а
тисяч мирян та
вс і с вящен но служителі єпархії
пройшли хресною ходою центральними вулицями обласного
центру.

означає, що кожен народний обранець вимушений привселюдно
опублікувати дані про власні доходи перед своїми виборцями.

А за душею небагато

«Темними конячками» деклараційного процесу залишаються
Костюк та Кузьміних. Про першого
відомо лише те, що депутату 26 років, він є журналістом столичного
телеканалу «Еспресо», а також є
жителем Новоград-Волинського
району. Чи має пан Костюк нерухомість, активи, а, можливо, і автотранспортний засіб, є фактом досі
невідомим для ЗМІ. Щодо Костюка,
то на Інтернет просторах новообраний депутат здебільшого фігурує
як громадський діяч. Але це ще не
так цікаво, як те, що раніше нікому не відомий депутат Кицак від
«Слуги народу», котрий в минулому отримував зарплатню на посаді
вчителя історії в Бердичівському
коледжі за рік в розмірі 89 163 грн
(близько 7430 грн на місяць), зміг
внести заставу щодо власного
балотування в депутати. Це ще
не враховуючи витрачені кошти
у розмірі майже пів мільйона грн
на агітаційну кампанію кандидата.
До речі, згідно із його останньою

декларацією, пан Кицак не має
власної нерухомості, а також рухомого автотранспортного майна.
Говорячи про декларацію «королеви» серед 5-х «королів» – Тетяни Грищенко, то розуміємо, що її
єдиною задекларованою власністю
є житловий будинок у Малині,
а також автомобіль марки «Infiniti»
модельного ряду FX 35 2007 року
випуску (ціна б/у авто стартує від
349 923 грн). Наприкінці приділимо увагу тому депутатові, котрому
дісталася найбільша прихильність
від народу під час позачергових
виборів 21 липня 2019 року – Ігорю Герасименку, який водночас
є членом громадської організації
учасників бойових дій на сході країни. Так у власній декларації пан
Герасименко оприлюднює право
на володіння гаражем та квартирою у Радомишльському районі
Житомирської області, а також
автомобілем марки «Subaru» 2008
року випуску.
P. S. Що ж, тепер нам лише
залишається сподіватися на
справедливу та чесну роботу
новообраних депутатів, а також
замислитися над тим, чи дійсно
так важко живеться народним
обранцям…

Бруківка зі Східної, або
Жлобство по-житомирськи
Руслан Мороз

Всього кілька років пройшло, як була покладена
бруківка на зупинці громадського транспорту по вулиці Східній у Житомирі.
За ці кілька років розрекламована житомирською
владою бруківка як краще
покриття для тротуарів і доріг у всьому світі перетворилася в перешкоду, яку дуже
важко подолати, на якій не
тільки неможливо встояти,
але і вельми легко отримати
травму.
Зроблені з порушеннями технології виробництва
бетонні цеглинки просто
розсипалися від постійного контакту з вологою, яка
після морозів розірвала їх
на дрібні уламки. Обіцянки

влади про заміну традиційного асфальтного покриття бруківкою виявилися фікцією
і лобіюванням певних бізнес-груп у Житомирі. А страждають, як завжди містяни.
До речі, подібними бетонно-цементними цеглинками продовжують викладати
тротуари у нашому місті. Але питання,
скільки часу знадобиться для повного
руйнування цього покриття, залишається
відкритим.
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Точка зору

То хто ж таки більш
консервативний:
архів чи його директор?
Лариса Завязун

Трохи більше року
минуло від того часу,
коли пристрасті
навколо посади директора Державного
архіву Житомирської
області начебто вляглися. Підстав для
заспокоєння, а тим
паче – для оптимізму
у сподіванні на покращення роботи цієї
надважливої державної установи так і не
з’явилося. Натомість
у стінах Державного
архіву з’явився новий
керівник.
Наступником скандально відомого Антона Михайлова, який
всього за два роки перебування
на директорській посаді реально
завалив роботу Державного архіву
Житомирської області, звільнивши з роботи низку фахівців із потужним досвідом роботи, став Ігор
Слобожан. Навряд чи знайдеться
у Житомирі, а тим паче в області
загалом, історик, краєзнавець чи
архівіст, який раніше знав, чув
про стосунок Ігоря Слобожана
до архівної справи. Насправді торік новопризначений директор
Державного архіву Житомирської
області не мав ні досвіду роботи
в архівних установах, ні будь-якого
стосунку до вивчення минулого
Житомирщини.
Після завершення навчання
у стінах Житомирського держуніверситету він подався у штаби
партій, де шліфував свої навички
із проведення виборів, аж поки не
влаштувався у комунальне підприємство «Реклама», звідкіля
потім і потрапив у кабінети Житомирської обласної адміністрації.
Але Ігор Миколайович мав іншу
перевагу – був добре знайомий із
Ігорем Гундичем, колишнім губернатором Житомирщини.
Після скандалів і розборок,
після низки матеріалів у ЗМІ, де
розповідалося про особливий
стиль роботи директора Держархіву Житомирської області Антона
Михайлова, голова Житомирської
обласної адміністрації мав би
вжити усіх належних заходів, щоб

зміцнити керівництво важливого
підрозділу обласної державної адміністрації. Звісно, Ігор Гундич
мав би хоча б поглянути на те, як
працюють подібні архівні установи у сусідніх областях. Елементарні вимоги щодо призначення
керівника Державного архіву Житомирської області передбачають
проведення відповідного конкурсу. Проте І. П. Гундич на законодавчі вимоги уваги не звертав. Навпаки, Ігор Петрович слугувався
іншим правилом – у керівне крісло
Державного архіву має сісти своя
людина. Ось так у приміщенні на
Охрімовій горі став директором
Ігор Слобожан. Сама його поява
на посаді директора Держархіву
Житомирської області була несподіванкою, але ж до несподіванок
і сенсацій у кадрових питаннях на
Житомирщині вже звикли. Тим
паче порівняно зі своїм попередником Антоном Михайловим,
якого у Житомирі знали як фахівця із заготівлі металобрухту, Ігор
Слобожан виринув на директорській посаді у Державному архіві
як вчитель історії та української
мови. Хоча, звісно, ні у школі, ні
у будь-якому іншому закладі він ні
історії, ні мови не викладав.
Новопризначений (наголошую – не новообраний) директор
Державного архіву Житомирської
області одразу ж визначив свої магістральні завдання. Із вуст Ігоря
Миколайовича лунали слова про
популяризацію архіву через соціальні мережі, як і загалом про
підвищення рівня його медійності. Пан Слобожан пообіцяв також
залучити до вирішення проблемних питань кошти грантових
проєктів та організацій. Окреме
місце у планах нового директора
відводилося популяризації платних послуг серед населення та
масштабній оцифровці архівних
документів.
Найцікавіше у цій ситуації те,
що новопризначений директор
Державного архіву Житомирської
області упродовж року не зробив
жодного кроку, аби поцікавитись
тим, а яку спадщину архівних
фондів він приймає у своє підвідомче розпорядження. Не секрет,
що у Житомирі неодноразово виникали розмови про зникнення із
фондів Державного архіву Житомирської області низки унікальних
документів, а деякі із них дивним
чином опинялися та виринали за
кордоном. Так само новий директор
упродовж цілого року своєї начебто
активної діяльності навіть пальцем
не поворухнув, аби реформувати,

вдосконалити та осучаснити структуру діяльності Державного архіву
Житомирської області.
Сьогодні тут аж сім відділів
та секторів. Звісно ж, така ж відповідна кількість керівних посад,
хоча загальновідомо, що у будьякій архівній установі головною
постаттю має бути людина, що
реально працює із документами
та архівними матеріалами. Всілякі
інженери та завідувачі складів не
можуть задавати тон у сучасній
архівній установі, навіть якщо
йдеться про підвищення рівня
її медійності. До речі, минув рік
після призначення Ігоря Слобожана керівником Державного архіву
Житомирської області.
Сьогодні варто було б реально
спитати у керівника знакової в області державної установи про те,

де можна побачити, відчути чи
дізнатися про задекларовані торік
зміни та новації. Про це могли б
і повинні були запитати у директора Державного архіву не тільки
його безпосередній куратор, заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута, але й сам
губернатор Ігор Гундич. Сьогодні
відомо, що пана Гундича попросили із посади, а Ярослав Миколайович Лагута мав би негайно
запитати у директора Державного
архіву Житомирської області Ігоря
Миколайовича Слобожана про
те, коли ж у роботі надзвичайно
важливого органу влади таки відбудуться давно очікувані зміни.
Чому, наприклад, не осучаснено
структуру Державного архіву
та його штатний розпис? Адже
досі нічого невідомо, наскільки
у підвідомчій І. М. Слобожану
установі підвищились стандарти
доступності архівних послуг, так

само як немає жодних відомостей
про перегляд чи зміну величини
їх вартості. Звісно, якщо керуватися посиланнями та записами, які
зібрані у книзі відгуків відвідувачів
архіву чи хоча б його читального
залу, то у Державному архіві Житомирської області панує порядок
і цілковите благополуччя. Але ж
не секрет, яким чином формується
репутація установи через подібні
«відгуки» та записи, коли відповідні автографи довіряють зробити
лише своїм і лише «вдячним»
клієнтам.
Звісно, у колективі Державного архіву Житомирської області,
який пережив упродовж останніх
років немало керівників – аматорів з числа партійних діловодів
і заготівельників металобрухту,
не так вже й легко започаткувати новації, що вже давно стали
нормою в обласних архівах ряду
регіонів України. Але для початку,

для того, щоб процес осучаснення
роботи Державного архіву Житомирщини став незворотним,
треба хоча б провести конкурс.
Як того вимагає вітчизняне законодавство, яке однозначно вказує на
те, що директор обласного архіву
призначається після проведення
відповідного конкурсу. У Житомирі досі було інакше. Головний
конкурс на подібні посади у нас
проводився за давно відомою і так
само давно викинутою на звалище історії системою координат
«свій-чужий». Ігор Слобожан був
«своїм», а тому потрапив на відповідальну посаду. Чи погодиться
нове керівництво Житомирської
обласної державної адміністрації
жити за старими правилами і координатами, поки що невідомо.
Можна передбачити, що нинішній директор Державного архіву
Житомирської області скористається давно відомими прийомами,
методами та шляхами, які дозволяють елементарно пересидіти
період становлення нової владної
команди на Житомирщині. Задля
цього існують відпустки, лікарняні та всілякі інші засоби зволікання часу, аби втриматися на посаді,
яка дісталася по дружбі чи, як
казали раніше, – по блату. Зрозуміло, що й у колективі Держархіву
Житомирської області знайдуться
добродії, які підуть на прийом до
нового обласного керівництва, аби
захистити свого начальника від
можливого звільнення. Але навіть
якщо так і станеться, то це лише
підкреслить очевидну потребу
у змінах та реформах, які давно
на Житомирщині назріли. У тому
числі і не в останню чергу – в архівній справі.
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Кримінал

Затримали
Подробиці нападу
військового, який
на інкасаторів у Житомирі:
продавав амфетамін затримано одного з нападників
У Житомирі затримали військовогоконтрактника, який
займався продажем
амфетаміну.

Зловили «на гарячому» молодшого сержанта військова
прокуратура Житомирського
гарнізону Центрального регіону
України спільно зі Слідчим управлінням та Управлінням протидії
наркозлочинності ГУ Нацполіції
в Житомирській області.

Наразі наркотичний засіб та
грошові кошти, отримані за нього
торговцем, вилучено, а зловмисника затримано в порядку ст. 208
Кримінального процесуального
кодексу України.
Також тривають обшуки за
місцем проживання молодшого
сержанта та огляд місця його затримання. Планується повідомлення військовому-наркодилеру про
підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального
кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від 6 до 10
років з конфіскацією майна.

У Житомирі 9 вересня на одній з центральних вулиць
міста невідомі напали
на інкасаторів, у результаті чого поліцейського поранено,
а нападники зникли.
«За повідомленням про подію
відразу були підняті по тривозі відповідні підрозділи поліції області,
а на території регіону введено оперативний план «Сирена». Тривають
заходи щодо розшуку і затримання
небезпечних нападників», – повідомляє відділ комунікації поліції
Житомирської області.
Попередньо встановлено, що
під час переміщення грошей з магазина до спеціального автомобіля,
на одного з поліцейських групи
фізичної охорони Управління поліції охорони у Волинській області
було вчинено напад невідомих із
застосуванням вогнепальної зброї.
Правоохоронець встиг убезпечити сумку із щойно отриманими
грошима, закинувши її у салон
броньованого автомобіля. Одразу ж потому інший поліцейський
заблокував машину зсередини.
Унаслідок вчиненої стрілянини
поліцейський групи фізичної охо-

рони отримав поранення у ногу.
Потерпілого доставлено до лікарні
для надання необхідної медичної
допомоги. Нападники з місця події зникли на автомобілі.
10 вересня пресслужба прокуратури Житомирської області
сповістила про затримання одного
з фігурантів нападу. Як виявилося,
київські патрульні поліції зупинили нападників біля станції метро
«Шулявська» для перевірки документів на автомобіль «Toyota».
Після цього було встановлено, що
номерні знаки автомобіля належать іншому автомобілю, а також
не співпадає фотографія водія із
документами на автомобіль. Головна ознака, що видала втікачів, –
авто повністю ідентичне тому, на

якому нападники зникли.
«У вівторок, 10 вересня 2019
року, під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської област, слідчі слідчого
управління ГУНП в області та
співробітники Управління карного
розшуку затримали одного із причетних до скоєння збройного нападу на інкасаторів та поранення
поліцейського водія. Затриманий
у порядку ст. 208 КПК України –
громадянин іншої держави, 1984
року народження», – розповіли
у пресслужбі прокуратури Житомирської області.
Зараз вирішується питання
щодо повідомлення затриманому
про підозру у скоєнні злочину та
застосування запобіжного заходу.

На Житомирщині сталася
Покалічив за золоті
фатальна
ДТП:
четверо
прикраси: у Житомирі
загинуло, троє травмовано
засудили хлопця,
що вчинив напад
на 19-річну дівчину
Нападник отримав
13 років позбавлення
волі.
Торік мікрорайон Богунія
«гудів» від трагічного випадку,
коли юнак 1998 року народження
з метою вкрасти золоті прикраси
прослідкував за 19-річною житомирянкою і вчинив напад, у результаті чого наніс значні тілесні
ушкодження. У дівчини травмована шия, через що сьогодні вона
має групу інвалідності.
Наразі справа має наступну розв’язку: «Вироком Богун-

ського районного суду міста
Житомира від 06.09.2019 особу
визнано винною у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 187 КК України
та призначено покарання у виді
13 років позбавлення волі з конфіскацією половини належного
йому майна.
Також вироком суду задоволено цивільний позов потерпілої сторони щодо стягнення
із обвинуваченого заподіяної
матеріальної та моральної шкоди, відповідно на суму майже
99 тис. грн та 1 млн грн», – зазначили у пресслужбі прокуратури
Житомирської області.

Фатальна ДТП сталася 6 вересня на трасі Київ-Чоп, поблизу повороту на с. Теснівку
Коростишівського району.
У результаті загинуло четверо парубків та травмовано
трьох жінок. Водій ВАЗ‑2101,
виконуючи маневр розвороту, стикнувся з автомобілем
«Opel Insignia», який рухався
по лівій смузі в напрямку м.
Житомира, унаслідок чого загинули 26-річний водій та три
пасажири ВАЗа, 2000, 2001 та
20 04 рок ів народженн я. За
кермом іншого легковика перебувала 33-річна жителька
Миколаївської області. Її та
двох пасажирок, 1981 року
народженн я, доставили до
Корос тишівської районної
лікарні попередньо із тілесними ушкодженнями у вигляді
забоїв та саден.

На місці події працювали
слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції

в області та Коростишівського
відділу. Нині всі обставини
ДТП з’ясовуються.
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Власна кишеня

«Епідемія» фальшивих
п`ятисоток докотилася і до
Житомирщини: як уберегтися
Ольга Сідлецька

В Україні все частіше виявляють
підроблені 500-гривневі купюри. Про це
свідчать оприлюднені НБУ дані.

Найчастіше
підробляють 500 грн
У пресслужбі Національного банку України інформують, що у серпні цього року
зафіксоване збі льшенн я вилучення з обігу підроблених
банкнот номіналом 500 гривень. Уточнюється, що мова
йде про купюри зразка 2006
року, виготовлені струменевим
друком з імітацією ультрафіолетового захисту. Так у серпні
поточного року було вилучено
близько 60 банкнот номіналом
500 гривень. Купюри збувалися
у касах автозаправних станцій
у м. Києві та різних областях
країни – Київській, Закарпатській, Волинській, Черкаській,
Житомирській.
Разом з тим маємо і позитивну новину – у Нацбанку констатують загальне зниження
кількості підроблених банкнот
національної валюти у першому півріччі 2019 року.
«Та к , к і л ь к і с т ь т а с у м а
підроблення банкнот гривні
за перше півріччя 2019 року,
якщо порівняти з аналогічним
періодом 2018 року, знизилися
на 26% та 20% відповідно. Тож
загалом кількість підроблених
банкнот національної валюти
є стабільно низькою», – зазначають у пресслужбі відомства.
Оприлюднено інформацію,
як і ж к у пюри пі дробл яють
найчастіше. Отож 99% вилучених з обігу у першому півріччі
2019 року підроблених банкнот
гривні припадала на банкноти
чотирьох номіналів:
• 500 грн (50% від загальної
кількості вилучених підробок);
• 100 грн (24%);
• 200 грн (14%);
• 50 грн (11%).
«Дріб`язок» фактично перестали підробляти. Кількість
фальшивих банкнот номіналом
від 1 до 20 грн становила лише
1% від загальної кількості.

У Нацбанку також повідомили, де більше шансів стикнутися з фальшивими купюрами: «Найчастіше виявлені
підроблені банкноти збувалися
через каси закладів швидкого
харчування, торгівлі та автозаправних станцій». Більшість
вилучених підроблених банкнот виготовлено за допомогою
струменевих принтерів – 93%.
П і др о бк и , що ви г о т о в ле н і
лазерними принтерами та за
допомогою кольорових копіювальних апаратів, становили
6%, поліграфічним способом –
1%.
Ва ж л и в о. Ув а ж не с та в лен н я до п і до зрі л и х ба нк н о т д а є м ож л и в і с т ь од ра зу ві дрі зн и т и п і дробк у
від справж н ьої ба н к нот и,
ос к і л ьк и зобра жен н я на
бі льшості підробок сформоване кольоровими крапками.
«При неуважному візуальному та тактильному контролі
елементів захисту банкноти
без використанн я спеціальних детекторів, що дозволяють перевіряти справжність
банкнот в ультрафіолетовому
та інфрачервоному промінні,
такі підробки можуть становити потенційну небезпеку», – застерігають у Нацбанку.

Як не «нарватися»
на підробку
У відомстві закликають звичайних пересічних українців,
а також касових працівників
банків і працівників торгівельних установ, які мають справу
з готівкою, не забу вати про
основні елементи захисту банкнот гривні та способи перевірки їхньої справжності. Головне,
що слід пам’ятати, – у разі сум-

нівів щодо справжності банкнот потрібно не поспішаючи
перевірити декілька захисних
елементів.
Крім того, у Нацбанку детально розповіли українцям,
як , не маючи с пец іа льног о
обладання, перевірити справжність банкнот. Пропонуємо
вашій увазі цю інструкцію без
змін.

Справжність банкноти
перевіряється так:
1. На дотик перевіряється
банкнотний папір і рельєфн іс ть окремих зображень
з лицьового боку банкноти, що
забезпечується спеціальним
видом друку.
2. Проти світла:
• водяні знаки (багатотоновий водяний знак – зображення
портрета, що повторює портрет, надрукований на лицьовому боці банкноти, та світлий
елемент водяного знака – зображення цифрового позначення
номіналу або графічного знака
національної грошової одиниці
України – гривні);
• наскрізний елемент (суміщене зображення) – зображення, що виконані в одному
місці з лицьового та зворотного
боків банкноти і суміщаються
або доповнюють одне одного
при розгляданні проти світла;
• повністю занурена в товщу паперу захисна стрічка, на
якій за допомогою збільшувального скла можна побачити зображення у прямому та
перевернутому вигляді цифрового позначення номіналу
та елемент малого Державного
Герба України.
3. При зміні ку та нахилу
банкноти:
• зображення, що виконані

оптично-змінними фарбами,
змінюють колір при розгляданні банкноти під різними кутами зору (на банкнотах середніх
та високих номіналів зразка
2003 –2007 років та банкноті
номіналом 20 гривень зразка
2018 року) і мають кінетичний
ефект (на банкнотах номіналом
100 гривень зразка 2014 року та
500 гривень зразка 2015 року);
• «віконна» (частково введена в товщу паперу) полімерна
захисна стрічка відповідного
кольору (на банкнотах номіналом 100 гривень зразка 2014
року – темно-сірий, номіналом 500 гривень зразка 2015
рок у – кори чневий) міс тить
зображення номіналу банкноти та графічного знака гривні
і має яскраво виражений кінетичний ефект (при зміні кута
нахилу банкноти змінюється
напрямок руху фонового зображення стрічки);
• л а т е н т н е з о б р а же н н я
цифрового позначення номіналу видиме при розгляданні
банкноти на рівні очей проти світла під гострим кутом
(темні на світлому фоні при
розгляданні банкноти з довгої сторони, світлі на темному
фоні – з короткої сторони).
4. При збільшенні (у разі наявності збільшуваного скла) –
наявність та якість надрукованих мікротекстів, наявність
рельєфу фарби (портрет, знак
для людей з послабленим зором тощо).

Покарання

У статті 199 КК України зазначається: «1. Виготовлення,
зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення
в Україн у з метою використання при продажу товарів,
збуту, а також збут незаконно
виготовлених, одержаних чи
підроблених марок акцизного
збору, голографічних захисних
елементів, підробленої національної валюти України у виді
банкнот чи металевої монети,
іноземної валюти, державних
цінних паперів чи білетів державної лотереї – караються позбавленням волі на строк від
трьох до семи років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за поперед ньою
змовою групою осіб чи у великому розмірі, – караються
позбавленням волі на строк від
п’яти до десяти років з конфіскацією майна».

КОЛОНКА
Черговість спадкування
за законом
До Олевського бюро правової допомоги звернувся Павло
Грибовський (ім’я та прізвище
змінені з етичних міркувань,–
прим. автора). Чоловіка цікавила черговість спадкування за
законом. Консультацію в межах
проекту «Я маю право» надали
фахівці Олевського бюро правової допомоги.
– У першу чергу право на
спадкування за законом мають
діти спадкодавця, у тому числі
зачаті за життя спадкодавця та
народжені після його смерті,
той з подружжя, який його
пережив, та батьки.
– У другу чергу право на
спадкування за законом мають
рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку
батька, так і з боку матері.
– У третю чергу право на
спадкування за законом мають
рідні дядько та тітка спадкодавця.
– У четверту чергу право на
спадкування за законом мають особи, які проживали зі
спадкодавцем однією сім'єю
не менш як п'ять років до часу
відкриття спадщини.
– У п'яту чергу право на
спадкування за законом мають інші родичі спадкодавця
до шостого ступеня споріднення включно, причому родичі
ближчого ступеня споріднення
усувають від права спадкування родичів подальшого ступеня
споріднення.
Ступінь споріднення визначається за числом народжень,
що віддаляють родича від
спадкодавця. Народження самого спадкодавця не входить
до цього числа.
У п'яту чергу право на спадкування за законом одержують
утриманці спадкодавця, які не
були членами його сім'ї.
Утриманцем вважається неповнолітня або непрацездатна
особа, яка не була членом сім'ї
спадкодавця, але не менш як
п'ять років одержувала від
нього матеріальну допомогу,
що була для неї єдиним або
основним джерелом засобів
до існування.
Виникли питання? За юридичною консультацією звертайтесь до місцевих центрів та
бюро правової допомоги. Їх
адреси та контакти ви можете
знайти на сайті http://zhytomyr.
legalaid.gov.ua/ua/ у розділі
«Місцеві центри».
Більше інформації про проект «Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті
pravo.minjust.gov.ua та за номером 0 800 213 103 (єдиний
контакт-центр надання безоплатної правової допомоги).
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Мінветеранів плюс МінТОТ:
«проти» і «за» об’єднання міністерств
У новому Кабміні
більше немає окремого Міністерства
у справах ветеранів.
Його об’єднали з Міністерством тимчасово окупованих
територій і внутрішньо переміщених
осіб (МінТОТ). Тож
тепер усі ці напрямки
представлятиме єдине міністерство під
керівництвом Оксани
Коляди.
Злиття відомств викликало чимало питань та критики з боку як
самих ветеранів, так і експертів, які
поставили під сумнів таку оптимізацію в умовах війни. Як нова
влада аргументує своє рішення
і які ризики воно несе, аналізували
експерти Центру громадського
моніторингу та контролю.

Аргументи «проти»

Станом на 1 липня 2019 року
370 тисяч осіб мають статус учас-

ника бойових дій. За законом, їхніми інтересами має опікуватись
Міністерство у справах ветеранів,
яке запрацювало на початку року.
За цей час відомство встигло
укомплектувати штат, розпочати
кілька програм соціалізації ветеранів до мирного життя і дати
старт створенню Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
Тим часом Міністерство окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб працює
з 2016 року. За час своєї роботи
відомство виплатило понад
17 млн гривень допомоги сім'ям
політв'язнів та військовополонених, розробило 14 санкційних
пакетів стосовно фізичних та
юридичних осіб, які причетні
до російської агресії.
Оцінюючи результати роботи
міністерств, експерти зауважують, що вони мають зовсім різні завдання і місію. Тож їхнє
об’єднання може звести нанівець
здобутки кожного з них.
«Об’єднання призведе насправді до нівелювання ветеранів.
Як би це не видавалось зараз неможливим, саме це і відбудеться.
Не можна поєднувати ветеранів,
тому що там зовсім інша державна політика має формуватися, на

відміну від державної політики
по відношенню до громадян, які
перебувають сьогодні на тимчасово окупованих територіях», – впевнена колишній міністр у справах
ветеранів Ірина Фріз.
Критикують об’єднання також
у ветеранських організаціях, наголошуючи, що ветерани і переселенці – це зовсім різні цільові
аудиторії для державної політики.
«Ветерани виступають категорично проти такого об'єднання,
вважаючи різними стратегічні
завдання кожного з напрямів,
тепер об'єднаних під одним дахом», – йдеться в офіційній заяві
Ради ветеранів України.
Крім того, експерти кажуть,
що створення нового міністерства
призведе до того, що урядовці
більше займатимуться адміністративною роботою, а не допомогою
ветеранам і переселенцям.
«Торік ветеранські спільноти, активісти та експерти доклали величезних зусиль для створення міністерства ветеранів.
Ми зробили це, щоб проблеми
людей, які захищали країну від
російської агресії, були у фокусі
роботи урядовців. Рішення про
об'єднання міністерств відкидає
нас на кілька років назад, адже

тепер працівники двох новостворених інституцій займатимуться адміністративними
питаннями, а не проблемами
в е т ера н і в, пер ес е лен ц і в та
громадян, які залишились на
окупованих Росією територіях», – вважає депутат фракції
«Голос» Леся Василенко.

Аргументи «за»

Прибічники об’єднання стверджують, що проблематика міністерств все-таки близька. Адже
згідно з європейським підходом,
«постраждалі від війни» – це загальна категорія населення, яка
включає в себе як переселенців,
так і учасників бойових дій, які зазнали травм чи інвалідності. Крім
цього, у майбутньому об’єднання
спростить взаємодію між міністерством і людьми.
«Внаслідок об’єднання міністерств буде скорочено штат, а це
означає, що з’явиться можливість
зменшити бюрократизм. Спростяться зв'язки рівня «держава
– громадянин», «держава – підприємець», що дасть можливість
органам влади виконувати передусім сервісні функції», – припускає голова Комітету економістів
України Андрій Новак.

Експерти наголошують, що
важлива не кількість міністерств,
а якість політики.
«Ставлення влади до вирішення нагальних проблем залежить
не від створення відповідальних за
проблеми міністерств, а від політики, яку проводить влада», – підкреслює економіст та екс-депутат
Віктор Пинзеник.
У новоствореному міністерстві обіцяють, що у своїй роботі
спиратимуться на здобутки своїх
попередників, зокрема, щодо переселенців.
«Гарною новиною є те, що розпочинати з «нуля» не доведеться.
Попри мінімальну активність
МінТОТ необхідні напрацювання,
міжнародна підтримка та експерти в нового міністра вже є. Головне
– не заблукати та повною мірою
скористатись своєю політичною
волею», – запевняє міністр Оксана
Коляда.
Перед новим об’єднаним міністерством стоїть чимало складних завдань. Ще на старті важливо
визначитись з пріоритетами та
напрацювати політику за кожним
з напрямів. Крім того, необхідно
зберегти зв'язок з ветеранською
спільнотою і вміти до неї прислухатися.

Увага: на Житомирщині Представник Донецької області –
пройде кампанія
лідер забігу в Космічному
із пероральної
напівмарафоні у Житомирі
вакцинації диких
м’ясоїдних тварин
7–8 вересня у Житопроти сказу
мирі на Космічному
Валерія Наумова

напівмарафоні зібралося більше 4000 учасників забігу.

Принади, що
містять безпечну
вакцину, розповсюджуватимуть з авіатранспорту.
Головне управління Держпродспоживслужби в Житомирській області повідомляє,
що відповідно до Розпорядження
Головного державного ветеринарного інспектора України № 70 від
28 серпня 2019 р. на території
Житомирської області планується проведення осінньої
кампанії із пероральної вакцинації диких м’ясоїдних тварин
проти сказу.
Розповсюдження принад, які
містять високоімунну, безпечну

вакцину, буде здійснюватись за
допомогою авіатранспорту із
злітно-посадкової смуги, яка розміщена поблизу м. Малина, на всій
території області (за винятком населених пунктів, водних об'єктів,
автомагістралей та заборонних зон
для польотів цивільної авіації).
Орієнтовно дана кампанія буде
здійснена в строки із 05.09.2019 до
20.09.2019 р.

Вперше у місті на напівмарафоні були представлені учасники
з 6 країн світу: Великобританії,
США, Румунії, Болгарії, Ізраїлю,
Словакії. За словами начальника
управління у справах сім’ї, молоді
та спорту міської ради Ірини Ковальчук, дуже приємно, що географія учасників постійно зростає:
«Ми приємно здивовані, що цього
року 6 країн брали участь в забігу.
Це говорить про те, що Житомир
цікавий іншим країнам».
Щодо України, то Ірина Ковальчук зауважила, що вона була
представлена майже вся: «Майже всі регіони були представлені

у напівмарафоні. В першу десятку увійшли як житомиряни, так
і представники з Києва, Сєверодонецька, Кременчуга та Харківської
області. І саме учасник з Донецької
області був одним із кращих на
напівмарафоні. Якщо порівняти
учасників-житомирян і учасників
з інших міст по кількості, то, напевно, було 50 на 50, що теж дуже

приємно, оскільки Житомир, як
магніт, який притягує до себе
атлетів з усіх куточків України».
Найстаршому учаснику було
73 роки, він долав 21,1 км. А наймолодшому, який долав таку
дистанцію, було 16 років. Найменшому учасник, який долав перші
в своєму житті 100 марафонських
метрів, було 6 місяців.
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Говорили-балакали: питання реорганізації
2-х житомирських шкіл поставили на паузу
Валерія Наумова

Ситуація
з об`єднанням житомирських шкіл на
Польовій наробила
чимало галасу за
останній тиждень.
Що змінилося з моменту виходу попереднього матеріалу з цього приводу? Департамент освіти
врешті-решт провів засідання
з працівниками і батьками шкіл.
Батьки гімназистів передали звернення до міського голови, а також
питання реорганізації розглядали
на профільній комісії, що відбулася 9 вересня. Отже, про все по
порядку.
Нещодавно заступник директора департаменту освіти міськради Житомира Світлана Ковтуненко зазначила, що департамент
проведе зустрічі з представниками шкіл, щоб пояснити логіку
реорганізації, та конструктивно
вирішити це питання. Проте від
логіки і конструктиву там було
аж нічого.
Зі слів директора департаменту освіти Валентина Арендарчука, було зроблено декілька

наступних заяв:
1) адміністративні посади –
підлягають скороченню, вчителів
обіцяють залишити;
2) ос новна при чи на
об`єднання – потреба в більшому
приміщенні для гімназії № 1.
«Вашу школу закриють через
два роки, і куди ви підете? Приймати рішення будуть депутати,
але депутати тут повинні займатися не популізмом… І до кого
ви підете, коли будуть проблеми
і біда, хто вам буде допомагати?
Якщо рішення не підтримають на
сесії, то хто вам дасть ліцензію?» –
викрикував Валентин Арендарчук
під час засідання з педагогічними
працівниками та батьками, присвяченому питанню реорганізації.
Окреме звернення до депутатів
стосувалося Олександра Рибака
і Владислава Пучича, що висловилися проти реорганізації шкіл.
У першій частині матеріалу
«Тихе знищення чи реорганізація:
як у Житомирі хочуть об’єднати
дві школи на Польовій» ми вказали, що гімназія № 1 пропонує
небезоплатних репетиторів та факультативи для покращення якості
знань та приймає дітей виключно
за рейтингом, проте у дирекції
закладу своя думка:
«Наш навчальний заклад доступний абсолютно кожному. Ми
безкоштовно навчаємо дітей з різ-

ним рівнем знань, і низьким, і високим, і з різною фінансовою спроможністю, а вчителі працюють
з дітьми так, що ніякі репетитори
не потрібні. Факультативи у нас
безкоштовні. Тому ми раді кожному, хто хоче навчатися у нашій
гімназії», – наголосила у коментарі
директор Житомирської гімназії
№ 1 Маргарита Бохан.
Повертаючись до питання реорганізації, директор гімназії № 1
зазначила, що підтримує зняття
даного питання з розгляду на найближчій сесії:
«З перенесенням і зняттям
з цієї сесії даного питання – я згодна на 100%, але я хочу, щоб ми
шукали конструктивні варіанти
вирішення цієї проблеми», – зазначила Маргарита Бохан.
Батьки гімназистів також виступають проти реорганізації і наголошують, що проект варто розглянути на громадських слуханнях
і не виносити на сесію 17 вересня.
«Взагалі такі рішення повинні
висвітлюватися нормально, вирішуватися з громадськістю, а не
як було, що всі дізналися про це
зі ЗМІ. Ми вважаємо, що це знищує гімназію № 1 у тому вигляді,
в якому вона існує. Тобто класний,
компактний заклад, зі своїми
плюсами і атмосферою. Вимога
гімназії № 1 – не виносити проект
рішення на цю сесію міської ради,

а також провести громадські слухання з цього питання», – зазначив
депутат і за сумісництвом батько
дитини, що навчається в гімназії
№ 1, Владислав Пучич.
Відповідне звернення від батьків гімназії № 1 передали міському голові Сергію Сухомлину.
Після отриманих звернень від
батьків та вчителів ЗОШ № 22 та
гімназії № 1 міський голова Сергій
Сухомлин заявив, що рішення про
реорганізацію шкіл буде зняте
з розгляду на сесії 17 вересня.
«Яким би стратегічно-правильним не було рішення про об’єднання
двох шкіл в одну, його потрібно
ухвалювати через комунікацію
з людьми: вчителями та батьками
дітей. У зв’язку з тим, що питання
не пропрацьоване належним чином
і викликає дуже багато сперечань,
з порядку денного цієї сесії його
знімаємо. І виносити в майбутньому будемо тільки після того,
як матимемо підтримку батьків
та педагогічних колективів обох
шкіл», – написав на своїй сторінці
у Фейсбук міський голова.
4 вересня мала відбутися гуманітарна комісія, на якій депутати
повинні були розглянути питання
реорганізації шкіл на Польовій,
проте засідання перенесли на
9 вересня, оскільки не набрався
необхідний кворум – не прийшов
1 депутат.

На запитання, чи може це
бути спеціально підлаштованою
ситуацією, депутати відповіли
негативно, мовляв, багато хто
дійсно не має змоги приїхати
на комісію.
На засідання 9 вересня прийшло з десяток викладачів і батьків гімназії № 1 та ЗОШ № 22,
проте їх не вислухали, аби уникнути конфліктів. Члени комісії
підтримали зняття питання з розгляду на сесії 17 вересня і надали
рекомендацію департаменту детальніше роз’яснити дане питання
для громадськості.
«До наступної сесії департаменту освіти доручити доопрацювати ці питання і винести
пропозиції згідно з регламентом
на ім’я міського голови з пояснювальною запискою, яка повинна
містити: юридичне обґрунтування прийняття даного рішення,
об’єктивний аналіз стану справ
з питанн я реоргані зації, конкретні заходи по комунікації
з даного питання і з депутатами, і з батьками та педагогічними
колективами», – наголосила голова гуманітарної комісії Наталія
Леонченко.
Наразі невідомо, як розгортатимуться події відносно реорганізації далі, але найближчим часом
школи працюватимуть у звичному для них режимі.

З мріями про «Оскар»:
як розвивається сучасне українське кіно?
Українська кіноіндустрія відроджується. Вітчизняні студії
знімають рекордну
кількість стрічок,
співпрацюють зі
світовими зірками,
їздять на престижні
міжнародні фестивалі.
Завдяки чому це стало можливим, чим живе кіновиробництво
сьогодні і які українські стрічки
обов’язкові до перегляду цієї осені,
дізнавався Центр громадського
моніторингу та контролю.

Державна підтримка
на відстані п’яти років
За п’ять років за підтримки
Держкіно в Україні зняли 173
фільми, 110 з них – повнометраж-

ні стрічки, які вийшли в прокат.
Разом вони зібрали у кінотеатрах
близько 473 млн гривень. А подивились ці фільми – 8,1 млн
глядачів. Лідерами касових зборів
серед них стали: «Я, ти, він, вона»
(71 млн грн), «Скажене весілля»
(55 млн грн), «Викрадена принцеса» (36,4 млн грн).
Експерти кажуть, що без
фінансової підтримки держави
підйом кіновиробництва не був
би можливим. За офіційними даними, уряд інвестував в українське
кіно понад 2,3 млрд гривень.
Проте підтримка держави
виявляється не тільки в грошах.
Кіношники кажуть, що нарешті
почали отримувати організаційну
підтримку, відчувати важливість
своєї справи.
Водночас держава бореться
із російською пропагандою. За
5 років були заборонені до показу 792 фільми, які становлять
загрозу національній безпеці
або містять пропаганду держави-агресора.

Боротьба триває:
найочікуваніші фільми
цієї осені
Українські фільми не тільки
зросли кількісно, вони стали різноманітнішими. Торік відгриміли
такі хіти, як військова драма «Кіборги», бойовик «Позивний «Бандерас», комедія «Скажене весілля»,
анімаційний фільм «Викрадена
принцеса». Цього року українські
студії продовжують підкорювати
нові жанри і відкривати горизонти
міжнародного співробітництва.
Так, 22 серпн я ві дбулась
прем’єра українського пригодницького фентезі «Поліна і таємниця кіностудії». У фантастичній
історії розкриваються теми боротьби добра і зла, важливості
сімейних зв’язків. У фільмі зіграли
відомі європейські та українські
актори: Жан Рено, Віржіні Ледуаєн, Едуард Бер, Василь Вірастюк
і Яна Новікова. Оператором виступив Тьєррі Арбогаст, відомий

роботою у фільмах «П’ятий елемент» та «Люсі».
Ще одним міжнародним проектом є стрічка Ахтема Сеітаблаєва та Джона Вінна «Захар Беркут», прокат якої заплановано на
10 жовтня цього року. Історичний
екшн знято за мотивами повісті
Івана Франка і є сучасним переосмисленням української класики.
Кіноексперти кажуть, що фільм
має вразити глядачів видовищною
постановкою блокбастера на тлі
української природи. Одну з головних ролей зіграв американський
актор Роберт Патрік, відомий
роллю у фантастичному бойовику
«Термінатор 2: Судний день».
Ще одне важливе кіно, яке варто подивитись восени, присвячене
життю поета і дисидента Василя Стуса. Фільм «Заборонений»
вийшов в український кінопрокат
5 вересня до Дня пам’яті поета.
Наше кіно вражає не тільки
в кінотеатрах, а й на міжнародних кінофестивалях. Цього року
українські фільми вже отрима-

ли кілька престижних премій
і боротимуться ще. Так, стрічка
кримськотатарського режисера
Нарімана Алієва «Додому», яка
вийде в прокат у листопаді, вже
отримала нагороду Міжнародного
кінофестивалю у Бухаресті (BIFF)
і Ґран-прі Одеського кінофестивалю. У центрі фільму – конфлікт
батьків і дітей, який зрозумілий
у будь-якому куточку світу. Стрічка представлятиме Україну на
кінопремії «Оскар», а також буде
змагатися за премію Європейської
кіноакадемії.
Представники кіноіндустрії кажуть, що чимало позитивних змін
відбулось завдяки екс-голові Держкіно Пилипу Іллєнку, який залишив посаду наприкінці серпня. Як
надалі держава підтримуватиме
українське кіно – під питанням,
це залежатиме від нового уряду
та керівництва Держкіно. Експерти сподіваються, що після зміни
влади кіноіндустрія залишиться
в пріоритеті і глядачі зможуть надалі дивитись українські стрічки.
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Як обрати хороші вікна
і двері: основні рекомендації
Валерія Наумова
Кожен хоче мати комфортний і стильний будинок, і, безумовно, під час його
будівництва важливо враховувати кожну
дрібницю. Питання вибору вікон і дверей
дуже непросте, воно потребує ретельного
вивчення і консультацій зі спеціалістами,
оскільки на сьогоднішньому ринку чимало
товарів низької якості, які, на жаль, не можуть забезпечити якісні умови проживання. Сьогодні компанії пропонують два види
матеріалів для таких елементів будинку,
а саме дерево і пластик. Проте, обираючи
вікна і двері, важливо звертати увагу не
лише на матеріал, з якого вони зроблені,
а й на їх якість, надійність та довговічність.
Щоб дослідити, які двері та вікна є сьогодні на ринку і як обрати їх для себе, жур-

налісти редакції «20 хвилин» виділили кілька
наступних пунктів, враховуючи які, кожен
зможе обрати найкращі вікна і двері для себе.

Про переваги та недоліки
пластикових вікон і дверей:
Переваги:
1. Тривалий термін служби. Довговічність досягається завдяки використанню
матеріалів, з яких виготовляється дана
продукція;
2. Чудова герметичність. Ретельно підігнані гумові ущільнювачі сприяють герметичності, захищаючи приміщення від
пилу, шуму і проникнення холодного або
гарячого повітря;
3. Зручність в обслуговуванні. Відпадає
потреба ремонту, забарвлення і лакування
рам. Прибирання здійснюється звичайними
миючими засобами.

Недоліки:
1. Все та ж чудова герметичність. Щільно
закриті вікна та двері, якщо не провітрювати приміщення, сприяють створенню
парникового ефекту;
2. Схильність до пошкоджень. Сліди таких
нанесених «каліцтв», як подряпини, потертості і пролом рами – не «заживають». Для
їх усунення доведеться викликати фахівців.

Плюси і мінуси дерев’яних
вікон і дверей
Перевагами їх є:
1. Дерево – естетично привабливий,
унікальний природний матеріал;
2. Екологічно чистий матеріал;
3. Високий рівень шумо- та теплоізоляції.

Недоліки
1. Потребують періодичного догляду;
2. Вбирають атмосферну вологу;
3. Висока вартість;
4. Трудомісткість виробництва.

Теплозбереження

Основна функція вікна – захищати
житло від впливів зовнішнього середовища

і в той же час – давати можливість милуватися цим самим зовнішнім середовищем
комфортно. Теплозбереження металопластикових вікон визначається коефіцієнтом
R опори, теплопередачі ПВХ профілю та
склопакета. Чим він більший, тим краще
вікно зберігає тепло взимку та прохолоду –
влітку. Дерев`яні вікна сьогодні виготовляють за прикладом пластикових. Сьогодні є
можливість купити такі вікна з декількома
камерами, тим самим якісно забезпечити
своє житло хорошими вікнами, які будуть
служити довго і надійно. За словами провідного менеджера з продажів Світлани
Борисюк, важливо звернути особливу увагу
на склопакети, обираючи вікна: «З практичної точки зору склопакети відповідають за
шумоізоляцію та енергозбереження. Вони
бувають однокамерними і двокамерними.
Для нашої місцевості потрібно встановлювати лише двокамерні енергозберігаючі
склопакети (як мінімум одне скло повинно бути з енегозберігаючим покриттям).
Останні трохи дорожчі, але набагато ефективніше затримують тепло та звуки. Таким
чином, якщо ви живете недалеко від дороги,
автомагістралі, нічного клубу або інших
галасливих місць, не пошкодуйте грошей –
здоровий нічний сон і спокійне денне життя
набагато важливіші кількох сотень гривень».
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Також фахівець зауважила, що дуже
важливим є професійний ізоляційний
монтаж згідно з ДСТУ від надійної компанії.
«Оптимальне поєднання під ваші запити та ситуацію профілю Viknaland, склопакетів Glass Tresh, високоякісної фурнітури
Maco можуть вам запропонувати в компанії
Нові Вікна, яка вже більше 14 років займається виготовленням та встановленням
металопластикових вікон», – наголосила
Світлана Борисюк.
Що стосується дверей, то тут важливо
розуміти, що двері, на відміну від вікон,
більші, тому тут краще надати перевагу
тим, що краще захищатимуть житло і будуть більш надійними. Якщо ви хочете
купити пластикові двері для балкону чи,
припустимо, для магазину, тоді тут так
само потрібно врахувати кількість камер,
надійність скла і самої конструкції. Проте
для вхідних і міжкімнатних дверей кращим
матеріалом буде дерево.
Профілі ПВХ бувають 3-, 4-, 5- та навіть
6-камерними. Середня камера призначена
для армуючої вставки, а інші служать для
додання профілю більш високих показників
теплозбереження.
До пункту теплозбереження також
входить питання енергоефективності,
оскільки хороші вікна і двері дозволять вам
заощадити, особливо взимку. Тому одразу
обирайте такі елементи для будинку, які
формуватимуть вам комфортні і вигідні
умови для життя.

Матеріал

Теплозбереження також напряму залежить від матеріалу, з якого зроблені
вікна. З одного боку, пластикові вікна не
найкращий варіант, оскільки в кімнаті може
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Дизайн

сформуватися задуха, пліснява, підвищена
вологість, особливо якщо ми говоримо про
холодний період. Крім того, пластикові вікна формують неправильний мікроклімат,
оскільки пластик не пропускає повітря.
Дерево в цьому питанні – найкращий варіант. Дерев`яні вікна не лише дуже гарно
виглядають в інтер’єрі, але, й окрім цього,
дерево «дихає», за рахунок чого в домі комфортні умови для життя.
Пластикові вікна і двері, звісно, практичніші, оскільки вони не псуються з часом так,
як натуральний матеріал – дерево, проте мають і свої нюанси, що можуть вплинути на їх
якість та довговічність. Для прикладу, вікна
і двері із неякісного пластику прослужать
вам недовго. З часом вони почнуть руйнуватися, можуть тріснути. Тому, обираючи
їх, звертайте увагу на їх надійність і якість.

Фурнітура

Пластикові вікна і двері мають свою
особливу конструкцію: замки, ручки,
кріплення – все це повинно бути якісним
і надійним. Тому, обираючи вікна і двері
з пластику, важливо враховувати надійність
такої конструкції та усі деталі, що забезпечують нормальне функціонування дверей
та вікон такого типу.
Дерев’яні вікна і двері також мають свої
нюанси, проте до них найчастіше використовують класичний вид замка, а вікна з дерева
не можуть регулюватися так, як пластикові,
оскільки їх конструкція значно відрізняється.
Проте система використання дерев’яних вікон
і дверей всім знайома, і складнощів виникати
не повинно. Головне – слідкувати, наскільки
надійні і якісні деталі використовували для
створення таких елементів для будинку.

Всі ми хочемо, щоб вдома було гарно,
і, безумовно, багато залежить від вибору
дизайну вікон і дверей. Насамперед варто зазначити, що пластикові вікна мають
дуже універсальний дизайн, який чудово
доповнить будь-який інтер’єр. Також є
чимало кольорових моделей пластикових
вікон і дверей, навіть той самий дизайн під
дерево. Але найбільш актуальним варіантом все ж таки вважається вибір звичайних
білих пластикових дверей і вікон.
Що стосується дизайну вікон з дерева, то тут ретельно обирайте вид дерева,
з якого виробляють раму для вікон та самі
двері, а також його колір, можливий дизайнерський елемент: візерунки, декоративні
елементи. Важливо розуміти, що обираючи
дизайн вікон і дверей, необхідно звернути
увагу на те, наскільки вони підходять під
дизайн вашого житла. Адже кожна кімната
має свій особливий вигляд, і вікна мають
доповнювати такий дизайн.
Безумовно, дерево виглядає дорожче,
особливо якщо вікна і двері зроблені якісно і з цікавим дизайном. Проте пластикові
вікна теж можна підібрати хороші і практичні, які будуть чудово доповнювати ваш
інтер’єр.

Вартість

Пластикові вікна і двері набагато дешевші, ніж дерев’яні, і пов’язано це з тим,
що дерево – дорогий матеріал, а якщо ви
хочете ще й якийсь особливий вид – готуйте
чималі кошти. Також пам’ятайте, що пластикові вікна також варто обирати високої
якості, і якщо ви хочете на них заощадити,
то обов’язково переконайтесь у тому, наскільки такі елементи хороші і надійні.
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ВІЙСЬККОМАТІВСЬКЕ СВАВІЛЛЯ
у Житомирі, або Як поповнити
призовників, не виходячи із кабінету
Тетяна Козак,
тел.: 096‑893‑01‑52

У той час, коли нинішня влада бореться
з корупцією, свавіллям та нерозривним
колом кругової поруки у нашій країні,
у Житомирському
об’єднаному міському військкоматі своя
боротьба із законом.
Після відвідування цієї установи юристи приходять до висновку, що для працівників міського
військкомату закони не існують.
Але про які закони може бути
мова, якщо головний керівник
цієї установи – військовий комісар
А. Матвієць – особисто підтверджує, що у військкоматі, який
він очолює, – свавілля. Далі нескладно здогадатись, хто ж це
свавілля «плодить», а коли наслідки випливають за межі, – потім
покриває.
Незабаром розпочинається призовна кампанія. Знаючи
свої плачевні факти недобору
призовників, працівники Житомирського міського військкомату
вирішили поповнити кількість
призовників, не виходячи із кабінету. І такий нехитрий принцип
розроблений вже давно.

Довідка про навчання
«пропала», а значить – в армію
У вересні 2018 році перед пропискою сина за іншою адресою,
звісно ж, я завітала до славетного
військкомату, аби запитати, як має
проходити процедура відміток.
Але не встигла я ще розповісти,
що хочу, як мені вже працівник
військкомату Писаренко повідомив, що мій син у розшуку! Психологічно навіть доросла людина
розгубиться і далеко не відразу
зорієнтується при повідомленні
такої новини. У той час мій син
навчався у вищому навчальному
закладі на денній формі навчання,
і почути, що він – у розшуку, було
не те, що дивно, а просто несумісно із здоровим глуздом. Довідку
про навчання у військкомат відносили у вересні, а через пару тижнів почули, що у розшуку. А от
працівник військкомату наполягав
на тому, аби мій син негайно проходив медичний огляд і допиту-

вався, де він наразі знаходиться. Як
з’ясувалося пізніше, довідка про
навчання «пропала», і тому призовника мають відправити в армію.
На той час військовий комісар погодився, аби працівники повторно
прийняли довідку.

зі своїми обов’язками, – говорить
юрист Сергій Ботнєв.

Законодавством передбачена
відстрочка, але…

Довідку залиш собі –
і негайно на медкомісію
Цього року «великі» спеціалісти військкомату трохи змінили
правила і відтепер навіть довідок
про навчання не приймають.
4 вересня 2019 мій син особисто прийшов до військкомату, аби
надати довідку про навчання на
денній формі навчання, але йому
сказали, щоб довідку залишив
собі і йшов проходити медогляд
прямо зараз у військкоматі. За
15 хвилин медогляд був пройдений – «придатний». Лише не
вистачало висновку невролога
і терапевта. При цьому призовника навіть не запитують, якими
хворобами, у тому числі інфекційними, він та його члени сім’ї
хворіють. А таких спеціалістів, як
гастроентеролог і ендокринолог,
у військкоматі навіть немає. Отож
якщо у призовника виразка чи
зоб, служба в армії йому все рівно
«забезпечена».

«Помолчите. В этом
военкомате беспределище
первый раз»,– кричав
військовий комісар
Через день у ситуацію вже
втрутилась я… Все ще сподіваючись, що це якесь непорозуміння.
Але над свавіллям надії марні…
Як виявилось, у Житомирському
міському об’єднаному військкоматі навіть зареєструвати заяву
і довідку про навчання проблематично.
Доки чекали чи то секретаря,
чи то реєстратора, чи то особу, відповідальну за ведення документації, у тому числі вхідної документації, пройшло 20–25 хвилин.
І нарешті «королева» реєстрації
з’явилась. З невдоволеним виглядом на заяві проставила штамп
військкомату і дату. На моє питання, чому не зазначено реєстраційний номер документа, «королева»
відповіла так: «А что, этого недостаточно?». На моє зауваження,
що існує одне законодавство для
всіх і для військкомату також правила реєстрації не є виключенням, працівник не реагувала і не
реєструвала, доки не вийшов зі
свого кабінету військовий комісар,
якому вже нічого не залишалось,
як сказати: «Зареєструй…».

Ще хвилин 15 під дверима
і нарешті – у кабінеті комісара.
На моє запитання, на підставі
якого нормативно-правового
акту у мого сина не прийняли
довідку з вищого навчального
закладу і чому моєму синові
не надали завчасно повістку на
проходження медичної комісії,
мені не міг відповісти ні комісар, ні його підлеглий. Натомість
комісар Матвієць А. В. кричав,
принижуючи мою та мого сина
честь та гідність. А моєму синові він взагалі наказав мовчати.
Крик комісара вражав. Мабуть,
такі методи психологічного тиску та пригнічення особистості
у цьому військкоматі є нормою.
Підлеглий Матвійця – А. В. Писаренко навіть не наважився зробити зауваження чи заспокоїти
неадекватного комісара, який
кричав та наказував замовкнути відвідувачам. Ключові слова
крику комісара дослівно: «Это
беспределище в этом военкомате
первый раз». І саме «бєспрєдєлище» його, мабуть, не дивує,
а підлеглим зі свого боку є з кого
брати приклад.

У відповідності до законодавства України будь-яку довідку,
звернення, у тому числі від фізичних осіб, повинні були прийняти і зареєструвати належним
чином. Те, що не прийняли довідку про навчання з вищого навчального закладу, – це грубе порушення. Друге порушення – це
те, що призовнику не надіслали
чи не вручили належним чином
повістку у строки, передбачені
законом, для проходження медкомісії. Третє порушення – це
неетична поведінка посадової
особи, зокрема військового
комісара, який дозволив собі
кричати, ображати і наказувати помовчати, не вислухавши
призовника. Посадова особа не
має права так себе поводити.
Прослухавши диктофонний запис, можна зробити висновки
про перевищення його повноважень, і вище керівництво має
зробити відповідні висновки. За
таке можуть і звільнити, адже
прямим текстом військовий
комісар підтверджує свавілля
у військкоматі, який він очолює.
Виходить, що він не справляється

Питання навчання на денній
формі чи служба в армії після
крику комісара все ж залишається відкритим. Працівники
міського військкомату стоять на
своєму: ніякого навчання, піде
в армію.
За стільки років свого «правління» у військкоматі Матвієць А. В. навіть не порушував питання щодо отримання будь-яких
роз’яснень щодо неординарних,
на його думку, випадків. Хоча це
зовсім проста ситуація.
«Навчанн я у вищому навчальному закладі на денній
формі навчання надає право
на відстрочку від служби в армії. Ця норма прописана у Законі України «Про військовий
обов’язок та військову службу»
(ч. 8 ст. 17). Жодних обмежень
щодо отримання другої вищої
освіти на денній формі навчання
немає, відповідно, відстрочка для
отримання другої вищої освіти
на денній формі навчання передбачена ч. 8 ст. 17. Раніше, тобто до
моменту виключення ч. 10 ст. 17
цього закону, відстрочка надавалась дійсно лише один раз, але
наразі ця норма виключена і не
діє. Виходячи з цього, висновок –
відстрочка для навчання у вищих
навчальних закладах на денній
формі навчання має бути надана
незалежно від здобуття першої чи
другої вищої освіти», – пояснює
юрист Сергій Ботнєв. Такої ж
думки і правознавці Головного
територіального управління юстиції у Житомирській області.
Виникає просте питання:
у міському військкоматі «свої»
закони? І ще ряд запитань:
– чому особам, які вже поспіль
три роки поряд ухиляються від
призову, жодного разу не надсилають повістки, не навідуються за
адресою їх місця проживання, не
подають у розшук, тим паче, що
ці особи живуть біля військкомату
і щодня, насміхаючись над цією
установою, проходять поряд;
– за що з державного бюджету працівники військкомату,
у тому числі комісар, отримують
заробітну плату, надбавки, премії – за бездіяльність і свавілля?
Диктофонний запис та скаргу
вже відправлено до Міністерства
оборони, військової прокуратури,
СБУ для прийняття відповідних
рішень щодо поведінки військового комісара та його підлеглих.
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«Поліська хата» вилікує
від осінньої депресії
Андрій Козаченко

У будь-яку пору
року за будь-якої погоди багато цікавих
самобутніх заходів
відбувається у «Поліській хаті» – одній
з унікальних туристичних окрас Житомирщини.
Цей культурно-мистецький
центр в селі Городському Коростишівського району презентує
наш край на всю Україну. Сюди
часто приїздять й іноземці. Та,
можливо, ще не всі жителі нашої
області знають про цю перлину.
Ті ж, хто побував тут вперше,
обов’язково знаходять можливість
приїхати знову.
«Поліська хата» – райський
куточок на Житомирщині. За-

вітавши в черговий раз сюди,
поринаєш у чарівний світ етнографії, фольклору та української історії. Господиня цього
обійстя з любов’ю зустрічає
кожного гостя. Особисто хочу
подякувати Інні Величко за запрошення та теплу зустріч», –
ділиться враженнями житомирянка Оксана Дедюль.
Культурно-мистецький центр
«Поліська хата» – це відреставрований будинок ХІХ ст., інтер'єр якого
максимально наближений до періоду його спорудження. Тут зібрані
старовинні предмети: рушники,
скатертини, посуд, меблі.
Цілий рік тут проводять фольклорні дійства, виставки, ярмарки,
відзначають народні свята так,
як це було в давнину. Якщо ви
хочете відчути себе в атмосфері
українського села ХІХ– поч. ХХ ст.,
вам – сюди.
Лише у Городському ви можете побачити картини відомих
художників та фотографів під
солом’яною стріхою. Тут вас нагодують харчами, які споживали

українці в часи Голодомору. А ще
навчать формувати перший сніп
і співати традиційних українських пісень.
Одного разу сюди приїхали
гості з Болонського університету.
Один з членів делегації – професор Дімітріс Аргіропоулос – невчасно захворів. Температуру не
вдавалося збити нічим. І лише після ночі, проведеної під ковдрами
у дерев’яному ліжку у «Поліській
хаті», перед древніми намоленими іконами, італієць прокинувся
здоровим.
Кожен бажаючий може відчути на собі неповторну атмосферу,
відвідавши «Поліську хату». Особливо це буде доречним для тих,
хто страждає від осінньої депресії.
Мальовничі краєвиди та тепло
від хатніх стін і предметів старовини точно не дадуть сумувати.
І культурну програму тут забезпечать на будь-який смак. Їхати
недалеко. Древнє село Городське,
що виникло у IV ст. до нашої ери,
розташоване неподалік автотраси
Житомир – Київ.

У водоймах
У приватних садибах жителів
Житомирщини вже
села у Бердичівського району
знайдені останки солдатів РСЧА можна ловити раків,
але не менше 10 см

Руслан Мороз

Шостого вересня
2019 року закінчилась
заборона на лов раків
у водоймах Житомирської області.

Про те, що в одному з сіл Бердичівського району знайдені останки солдатів Робітничо-селянської
Червоної Армії (РСЧА), повідомили на своїй сторінці у Фейсбуці
представники історико-патріотичного об'єднання «Пошук».
7 вересня група «Пошук» відпрацювала інформацію від жителів Бердичева про останки знайдених
солдатів. У одній із приватних садиб Бердичівського
району почалися розкопки. У першій ямі було встановлено місце масового поховання солдатів РСЧА,
які загинули у липні 1941-го року. У ямі знаходились
розбиті останки 11 солдатів. Солдати лежали один
на одному в хаотичному порядку. Місцевий ґрунт
знищив значну частину середніх та мілких кісток.
Перед тим, як скинути в яму, з солдатів зняли ремені
з підсумками, військову амуніцію, каски, протигази
та інше. При них було знайдено: трофейну німецьку
флягу, 3 котелка, 2 кружки, 2 ложки, залишки шинелей, компас, значок «Ворошилівський стрілець», ЗІП
до ДП‑27 та фурнітуру. У солдатів не було жодного
смертного медальйону, тому вони назавжди залишаться невідомими.
У другій ямі було знайдено останки солдата
РСЧА, який загинув у липні 1941-го року. При ньому
було знайдено алюмінієву флягу, саперну лопатку,
підсумки, дзеркальце, залишки газети та медаль-

йон типу ладанка. На жаль, стан медальйону дуже
жахливий і не залишив воїну жодного шансу бути
встановленим. Примітне те, що останки солдата
знаходилися на стежці, котрою господиня обійстя
ходила більше 70-и років.
Загалом за виїзд було піднято останки 12 солдатів
РСЧА. На жаль, всі вони невідомі…

Раків можна ловити згідно
з правилами рибальства. Та не
слід забувати, що відповідно до
Правил любительського і спортивного рибальства у незаборонений
час діє обмеження на вилов раків.
Мінімальний розмір виловленого
рака повинен бути не менше ніж
10 см, – нагадує Житомирський
рибоохоронний патруль.
За одну добу перебування на
водоймі загального користування
особі дозволено впіймати 30 раків.
При цьому вилов можна проводити ручним збиранням, раколовкою – «хапкою» з діаметром
не більше 70 см і вічком не більше
22 мм, волосінню з приманкою
і рогаткою – «розщепом». Використовувати можна не більше
п’яти снастей на ловця. Забороняється лов раків у темну пору доби
із застосуванням підсвічування.
Особи, які порушуватимуть
дані правила, будуть притягнуті
до адміністративної відповідальності за ч. 4 ст. 85 Кодексу України

про адміністративні правопорушення. Дана стаття передбачає накладання штрафу у розмірі від 34
до 680 грн. Крім того, порушнику
доведеться сплатити збитки у розмірі 25,5 грн за кожного незаконно
виловленого рака. За період другої
линьки раків, тобто з 15 липня
по п’яте вересня, рибоохоронним
патрулем Житомирщини зафіксовано 35 випадків правопорушення
щодо їх незаконного вилову (25
з них – грубі порушення). Сума
завданих збитків внаслідок грубих порушень склала 25 842 грн.
Державними інспекторами Житомирського рибоохоронного
патруля на правопорушників
складено протоколи про адміністративне правопорушення
(ч. 4 ст 85 КУпАП). Матеріали по
цим справам направлені до суду
для притягнення винних осіб до
відповідальності згідно з чинним
законодавством. Управління Державного агентства рибного господарства у Житомирській області
закликає не нехтувати даними
правилами!
У разі виявлення порушення – прохання оперативно повідомляти про це за номерами
телефону «гарячої лінії» патруля:
(067) 414‑60‑74 або (0412) 24–57–81.
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Гостре питання

Поліція зсередини: що змушує
тікати житомирських копів
Руслан Мороз

До нашої редакції
звернулась група колишніх поліцейських,
які поскаржилися на
зловживання службовим становищем
з боку керівників
патрульної поліції
в області.
Відповідна скарга також була
направлена на адресу Офісу Президента України Володимира
Зеленського. До речі, нам вже
надходили скарги на порушення
законодавства з боку керівників
Нацполіції, але такий докладний
і детальний виклад порушень ми
отримали вперше.
У скарзі йдеться про незаконну
діяльність в Управлінні патрульної
поліції в Житомирській області
Департаменту патрульної поліції,
яка, на думку авторів листа, негативно впливає на роботу служби
в цілому та знижує рівень довіри
громадян, робить реформування
неможливим, тобто зводить нанівець все, що давалося останніми роками нашій державі кров'ю,
сльозами і найголовнішим – людськими життями, які є основною
цінністю.
Колишні співробітники патрульної поліції звертаюся до
Президента з проханням зробити
перевірку викладених фактів та
дати оцінку згідно з чинним законодавством, а також притягнути
винних осіб до відповідальності.
До речі, ми звернулись неофіційно
до декількох діючих працівників
поліції, яки підтвердили викладені
у скарзі факти.
Зі слів ініціаторів документа,
багато хто з працівників поліції
після присяги одразу приступив
до виконання покладених законом
обов'язків. Для них служба стала
не просто роботою. Але не все
йшло так прозоро, як здавалося
на перший погляд. За «ширмою
реформування» проходили зовсім
інші події, які не всім були видимі,
оскільки багато людей, які прийшли працювати, були окрилені
патріотизмом і сліпо вірували
у зміни на краще, виконуючи свої
обов'язки. На роботу у новий орган
прибуло багато нових співробітників, які не мали досвіду служби.
Прагнув змін тільки молодший
склад, до якого призначалися
в основному нові співробітники.
Як зазначають автори звернення, до керівних посад прийшли
зовсім інші люди, для яких служба

в лавах поліції – це не покликання. Керівництво хотіло повернути
стару систему, як їм це і вдалося,
використовуючи старі методи
управління, що були популярні
в старій міліції.
Які ж порушення вказують
колишні патрульні у своєму зверненні? На керівні посади почали
призначатися люди, які працювали раніше у лавах міліції та мали
негативну репутацію ще за часів
міліції, які були порушниками
дисципліни, помічені у кумовстві
та корупції. Неписані плани роботи, які полягають у кількості написаних штрафів, стали основним
орієнтиром у роботі патрульного.
Незгодних із вказівками звільняли.
Зі слів авторів листа, на інструктажах, які проходять перед заступанням на патрулювання, прямо
вказувалось «що потрібно писати»,
а «те все –непотрібна робота», що
після завершення зміни оцінюється кількість складених матеріалів,
а не опрацьовані звернення чи допомога, надана громадянам. Якщо
кількість написаних матеріалів не
відповідала потрібній кількості, це
також відзначалося на ставленні
керівництва.
При заступанні на службу поставало завдання максимально
швидко «списувати» виклики по
спецлінії 102. Слово «списувати» –
це коли на службовий планшет
надходить виклик по лінії 102,
в якому міститься звернення про
правопорушення, злочин чи іншу
подію – і не реагуючи на даний виклик, просто ставиться відповідь –
опрацьовано, тобто їхати на подію
не треба, а просто словесно його
таким чином списати. Бували виклики, коли керівник сам дзвонив
і казав: «не їдьте туди»,– повідомляють колишні поліцейські.
Особливо звертає на себе увагу
те, що у скарзі перелічені конкретні прізвища керівників, які могли
собі дозволити вживати спиртні
напої та керувати автомобілем
під їх дією. Також були випадки
потрапляння у дорожньо-тран-

спортну пригоду на службовому
автомобілі, які мали місце, а потім
Департаментом патрульної поліції
покривалися.
Інколи від працівників вимагалося написання будь-яких матеріалів без доказів, передбачених
статтею 251 Кодексу про адміністративні правопорушення, та без
ознайомлення винною особою,
тобто порушуючи ряд статей, таких як стаття 268 Кодексу та низка
інших законодавчих актів.
Зі слів авторів звернення, багато
спеціалістів, які знайшли себе у даній професії, були змушені просто
звільнятися та їхати за кордон на
заробітки, бо не витримували такого тиску і не бажали виконувати
незаконні вказівки. Залишалися
тільки ті, яким подобалася робота,
яка полягала в тому, що при виїзді
на лінію необхідно було знайти
пару «жертв», які отримували
свої «папірці», таким чином виконувався поставлений показник
написання протоколів та постанов.
Такі співробітники дуже цінуються. Також залишалися колеги, які
вимушені були терпіти, оскільки
були прив'язані до роботи сім'єю,
кредитами та іншим.
Однак це не всі порушення,
про які повідомили колишні
поліцейські нашу редакцію. Непоодинокими були і випадки
«депреміювання», що виявлялися у зменшенні грошового забезпечення без службових перевірок.
«Депреміювання» застосовувалося
з найменшого приводу, навіть, наприклад, співробітник, який приїхав на заправку, пішов до вбиральні, не взявши з собою головний
убір, і був поміченим, попадав під
таке стягнення. Подібних ситуацій
дуже багато.
«Постійні збори особового
складу, які роблять, не беручи до
уваги, що потрібно водити машину
ще 12 годин. Тобто окрім зміни, що
триває 12 годин, потрібно бути на
службі ще години, що суперечить
всім нормативним правовим документам, якими регламентується

службова діяльність. Також часто
бувають збори у вихідні дні»,– скаржаться колишні патрульні.
Та і це не все. Керівництво
примушує користуватися автомобілями, які мають технічні несправності, наприклад, керувати
автомобілями, які мають тріщини
на лобовому склі, проблеми з гальмівними системами.
Багато співробітників, виснажені таким режимом, з великими
зусиллями заступали на службу.
Потім поставало питання, чому
відбуваються ДТП за їх участю. «Як
вони можуть не відбуватися, коли
кермування відбувається у повному виснаженні та на несправних автомобілях?» – пояснюють колишні
працівники поліції.
Таким чином, новий орган перетворився у старий статистичний
і не потрібний громадянам. Громада отримала непотрібну службу,
яка працює тільки на статистику.
«Наше законодавство недосконале. Потрібні поправки до кодексу, законів та інших нормативне
правових актів, які були розроблені
ще за радянських часів. Боротьба
за правопорядок – це шлях, а закон – це інструмент, який повинен
з часом вдосконалюватися. Що
сказати, якщо у нас немає навіть
кімнат для адміністративного затримання, в яких ізолюються пра-

вопорушники. Дуже багато проблем, які потребують вирішення.
Але керівництво цих проблем не
бачить. Вони бачать тільки, як нарощувати “машини по написанню
постанов”», – йдеться у зверненні.
У скарзі також зазначається,
що після приїзду Президента у м.
Олевськ Житомирської області активізувалася боротьба з бурштиновою мафією та схемами. Було прийнято серйозні кадрові рішення, за
яких «дахування» вдасться побороти. Але залишається без уваги людина, яка займається «дахуванням»
природних надр, таких як пісок,
камінь, ліс та інші матеріали. Як
зазначили колишні патрульні, від
начальника управління патрульної поліції поступають вказівки до
командирів рот та молодших командирів щодо безперешкодного
транспортування вантажних автомобілів, які здійснюють розвозку
даного матеріалу. Цю інформацію
доводять командирам та заступникам командирів рот, щоб робили
зелений коридор і ні в якому разі
не зупиняли.
На основі усього вищесказаного
колишні працівники патрульної
поліції звертаються до Президента також із проханням провести
перевірку управління з метою виявлення порушень прав людини,
трудового законодавства.
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Дослідники Замкової гори:
9 кроків від минулого до сьогодення
Оксана Давиденко

Про загадкові підземелля та коштовні
древлянські знахідки
звичайний гість Житомира може почути
навіть від таксиста,
котрий везтиме до готелю. І де в цих оповідях правда, а де –
«шоферські байки»,
знають лише історики, археологи, дослідники та науковці.
Причому саме ті, хто
займався розкопками
й описував знахідки,
крок за кроком рухаючись від минулого
до сьогодення

Крок 1

Першим, хто зацікавив почесне панство житомирськими
старожитностями, був колишній житомирський губернський
прокурор Степан Руссов. У своїй книзі «Волинські записки»,
яка побачила світ у далекому
1809 році, автор описує залишки укріплень, що знаходились
у центрі тогочасного Житомира. І це не могло не зацікавити
любителів історичних знахідок
навіть у самому Петербурзі! Історією Волинського краю, та й
самого Житомира, цікавились
невипадково: у ті часи престижним для кожного чиновника,
який проходив службу далеко
від столиці, було складання детальних описів історії земель,
де вони опинились на службі.

Крок 2

Оскільки славнозвісні залишки явно мали стратегічне
значення, то цілком логічно, що
вони попали й у поле зору військового відомства. У 1850 році
світ побачив десятий том «Військово-статистичного огляду
Російської імперії», в якому
штабс-капітан Фрітче описує
пам’ятки Житомира. Штабскапітан як людина військова
розумів важливість стратегічного укріплення, але, на відміну
від інших, відмічав й історичну
цінність знахідок. Навіть розділ
з описом Житомира називався
«Опис міст та цікавих місцевос-

тей Волинської губернії». І серед
«цікавих місцевостей» Фрітче
виділяє земляний вал, який залишився на згадку від замку над
річкою Кам’янкою, та два рви на
Подолі, що оточували міський
замок.

Крок 3

Але ж ці вельми авторитетні
джерела не давали відповідь на
запитання, хто і коли побудував замок, хто в ньому мешкав
і чому від замку майже нічого
не залишилось. Трохи згодом,
у 1864 році, історик і фольклорист Ян Прусиновський одним
з перших закликав вчених зайнятись серйозними дослідженнями у місті Житомирі, а не
його околицях. Вченого зацікавили таємничі погреби з коридорами правильної форми, які
були виявлені під час початого
в ті часи будівництва.

Крок 4

Після ґрунтовного видання
авторства професора університету св. Володимира у Києві
Володимира Антоновича, історика, археолога, етнографа та
археографа, інтерес до минулого
Житомира наприкінці ХІХ століття спалахує з новою силою.
У книзі багато цікавих історій
про знахідки: знаряддя праці
з каменю, монети, скарби, зброя
та предмети церковної старовини. Про ці знахідки ходили легенди та оповіді, особливо серед
жителів Мальованки, – району
міста, що розташувався неподалік Замкової гори. Начебто
похований тут був чи князь, чи
цар, а з ним і багато добра. Антонович перший здійснив розкопки на території стародавнього могильника, узагальнивши
знання у вигляді «Археологічної
карти Волинської губернії».

Крок 5

Разом з Антоновичем починав працювати Сергій Гамченко,
який розумів необхідність робіт
у центрі міста. Сергій Свиридович успішно займався археологією, повідомляючи житомирянам
про свої цінні знахідки на сторінках «Волинських губернських
відомостей». Колишній поручик
32-ї артилерійської бригади
Сергій Гамченко на все життя
закохається в історію і стане
одним з найвидатніших українських вчених-археологів. З його
монографії «Житомирський могильник» подальші покоління
дізнаватимуться про заняття
стародавніх жителів Житомира, їхній побут та культуру, про
перше житомирське кладовище

та про походження некрополя.
І хоч на околицях міста наприкінці ХІХ – початку ХХ століття
науковці працюватимуть досить
ретельно, результати їхньої праці до нас не дійшли: ані записів, ані матеріалів експедицій
не збереглося. Лише створення
у 1919 році археологічного відділу при Волинському центральному музеї, який очолив Сергій
Гамченко, поліпшило стан речей.
За результатами масштабної роботи, яку проводив вчений, було
видано декілька монографій, які
й до сьогодні не втрачають свого
наукового значення.

Крок 6

Репресії й Друга світова війна надовго припинили археологічні дослідження у Житомирі. Лише у повоєнний період,
на початку 50-х років, роботи
продовжились. Серед тих, хто
брав у них активну участь, був
Іон Винокур, тоді ще молодий
науковий співробітник краєзнавчого музею, який після закінчення Чернівецького університету
повернувся у рідний Житомир.
Про уламки глиняного посуду
древлянського часу і періоду
Київської Русі, знайдені на Замковій горі, у 1955 році науковець
писав у статті «Стародавній
Житомир», яку розмістила обласна газета. А у 1956 році вийде
перша брошура – «Археологічні
пам’ятки Житомирщини». У ній
дослідник продовжить справу
Володимира Антоновича: спробує систематизувати старожитності Житомира.

Крок 7

Створене 15 липня 1981 року
Житомирське археологічне товариство на добровільних засадах
об’єднало ентузіастів та учнів
шкіл. Члени товариства під ке-

рівництвом Олександра Тарабукіна, окрім серйозної роботи
на околицях міста, проводили
спостереження над будівельними роботами на Замковій
та Охрімовій горах, в історичному центрі міста. Тоді їм вдалося зафіксувати нашарування
періоду Київської Русі. Трохи
згодом, у 1988–1989 роках, колеги з Житомирської обласної
організації Українського товариства охорони пам’яток історії
та культури зафіксували ще й
культурні нашарування післямонгольського часу, виявили залишки старовинних підземель,
розширили знання з топографії
міста та зібрали велику кількість
різноманітних знахідок різних
часів у підніжжя Замкової гори,
поблизу будівлі колишнього єзуїтського монастиря та неподалік
краєзнавчого музею. Проведена
робота була узагальнена у праці
Тарабукіна «Археологічна карта
Житомира» у 1994 році. У 2000і роки пошуки у центральній
частині міста продовжувались,
а до сучасних дослідників потрапили артефакти періоду
Київської Русі, найдені на присадибній ділянці колишнього
магістрату та околицях фасаду
католицького костьолу. Нашарування глибиною більш як
чотири метри таїли у собі сліди культурної, господарської та
виробничої діяльності жителів
Житомира, які жили тут багато
століть тому, а нещодавно представлена вченим нова робота
«Житомир у давнину» навіть
поставила питання щодо дати
заснування міста.

Крок 8

Сьогодні Іван Ярмошик –
доктор історичних наук, викладач Житомирського державного
університету, а у 1982–1983 роках

історик-початківець, очолював
археологічну експедицію Житомирського обласного краєзнавчого музею. Новаторство
у роботі експедиції полягало
в тому, що спеціалізовані розкопки на Замковій горі, у самому центрі обласного центру,
здійснювались вперше. Не за
містом, не в його околицях,
а там, де колись, на думку дослідників, знаходились найважливіші стратегічні споруди
жителів Житомира! Науковцям
вдалося віднайти археологічні
матеріали, датовані ІХ століттям. Розкопки, які проводили
археологи під керівництвом
Івана Ярмошика, дали грунтовний матеріал, спираючись
на який, вчені конкретизували
час виникнення міста та основні
віхи його історичного розвитку
у часи Середньовіччя.

Крок 9

З 2006 року житомирську
археологічну експедицію очолює кандидат історичних наук
Андрій Петраускас, старший
науковий співробітник відділу
давньоруської археології Інституту археології НАН України.
Саме він довів, що всі попередні спроби дослідження центру
міста не були марними, а ця ділянка перспективна для роботи
археологів. Чи то багаторічний
досвід, чи «нюх» пошуковця
підказували, що дослідження
потрібно продовжувати, оскільки величезний комплекс робіт
зачіпав місця, розташовані поза
межами городища, в основному
тільки в межах посаду – поселення, що розміщалось поруч.
Вчений знав, що у поле зору
науковців не потрапили й території вздовж лівобережної
частини маленької річки Рудавка
від вулиці Замкової до Замкової
площі, район садиби католицького костелу на Замковій горі й
будівель білянього. До того ж
використання високотехнологічної техніки та метод георадарних обстежень розширюють
можливості пошукових робіт.
Звичайно, за один раз згадати всіх, хто досліджував історію
міста, намагаючись донести до
нас знання, складно. Але ми,
житомиряни, безмежно вдячні
за інші важливі речі: любов до
Житомира, жагу нових знань
і повагу до минулого, яке приховано під нашаруваннями Часу
у мальовничому місті на берегах
стародавнього Тетерева…
За матеріалами сайту
Zhytomyr.Travel
та книги О. Тарабукіна
«Житомир у давнину»
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ВАНТАЖНИКИ НА ГРИБНЕ ВИРОБНИЦТВО В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ.
ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. З/П 9000 ГРН.
0967877394,ОЛЕКСАНДР
• Виготовлення закусок. Польща! (3 міс.). А також інші вакансії для чоловіків і жінок! Ліц.
МСПУ №847 від 08.06.2018.
0673543798(viber),0673543799.

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

АПАРАТНИК СИНТЕЗУ ЗАПРОШУЄТЬСЯ НА ПІДПРИЄМСТВО ТОВ
ЕЛЕКТРОГАЗОХІМ. ДОСВІД РОБОТИ
НЕ ОБОВ`ЯЗКОВИЙ, ПРОВОДИМО
НАВЧАННЯ. З/П 6500-7500ГРН. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, СОЦ.
ПАКЕТ. 0974416861,0974802728
• В 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

• Виготовлення закусок. Польща! (3
міс.). Ліц. МСПУ №847 від 08.06.2018.
0673543798(viber),0673543799.

• ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР НА ПОСТІЙНЕ
МІСЦЕ РОБОТИ НА ЖИТОМИРСЬКИЙ
МОЛОЧНИЙ ЗАВОД. ГОТОВІ ВЗЯТИ ПРАЦІВНИКА З ІНВАЛІДНІСТЮ.
0678804116
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

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

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

В Я З А Л Ь Щ И Ц Ы Ч УЛ О Ч Н О НОСОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ. ЗАРОБОТНАЯ
ПЛАТА ОТ ВЫРОБОТКИ. ВОЗМОЖНО
ОБУЧЕНИЕ, ОПЫТ РАБОТЫ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН. ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 0974851152

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

•М А С Т Е Р - С Т Р О И Т Е Л Ь
КОМПЛЕКСНЫХ РАБОТ. ФУНДАМЕНТ,
ПЛИТКА, ОТДЕЛКА, МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ КРЫША. КРУГЛОГОДИЧНАЯ
РАБОТА. ОПЛАТА ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ.
0987100656

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ СЛЮСАРЯ-РЕМОНТНИКА НА ВИРОБНИЦСТВО В С. СТРИЖЕВКА. ЗАРОБІТНА
ПЛАТА ВІД 13 000 ГРН. 0674308961

• МЕДСЕСТРА на посаду санітарки.
м.КИЇВ. Заробітна плата від 6000грн.
Графік роботи від 15 робочих днів.
Іногороднім-койко-місце. 0678841771

• ЕЛЕКТРИК НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ НА ЖИТОМИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ
ЗАВОД. ГОТОВІ ВЗЯТИ ПРАЦІВНИКА З
ІНВАЛІДНІСТЮ. 0678804116

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

• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ РЕЖИМУ І ОХОРОНИ ПОТРІБНІ НА РОБОТУ. ВИМОГИ: НЕСУДИМІ, ФІЗИЧНО
ЗДОРОВІ. Г/Р 1/3. З/П ВІД 7500ГРН.
0974870271
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• НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ВАХТОВИМ
МЕТОДОМ ПОТРІБНІ КУХАР, БАРМЕНОФІЦІАНТ, ПОСУДОМИЙКА-ПРИБИРАЛЬНИЦЯ. ПРОЖИВАННЯ ТА ХАРЧУВАННЯ БЕЗКОШТОВНО. Є РОБОТА ДЛЯ
ВСІХ, МОЖНА ПРИЇЖДЖАТИ СІМ`ЄЮ.
0661443318,0970250911
• 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
• 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
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• Офіційна робота в Європі від десятків прямих роботодавців. Польща-ЗП
20-30 тис.грн. Чехія, Германія, Франція, Естонія-ЗП 35-45 тис.грн. Надається житло. Допомога з документами. Л.МСПУ-АВ547294-10.09.10.
0989569863,0955423425Вікторія
•Офіційне працевлаштування (Польща, Чехія).
Будівництво,зварювальники, токарі.
фрезерувальники, водії, готелі, ресторани, догляд, фабрики, заводи. Відкриття віз (робоча, шенген, Воєводська). Л.МСПУ-АВ585242-24.09.12.
0676705141,0508316355.

ПОМІЧНИК КУХАРЯ НА ПОСТІЙНЕ
МІСЦЕ РОБОТИ В РЕСТОРАНІ ДИВНИЙ САД. ХОРОШІ УМОВИ РОБОТИ. ПОЗМІННИЙ ГРАФІК РОБОТИ.
0974823119,ЛАРИСА

• Охоронники (контрольно-пропускний режим). Вахтовий метод роботи. Офіційне працевлаштування.
З/п від 9000 грн. (виплачуємо своєчасно). 0978027853,0961598110,09
32641195

• Потрібні на роботу в Польщу швачки, зварювальники. Робота в Німеччині, Швеції, Франції, Чехії, Польщі. Ліцензія МПСПУ АВ547294 від
10.09.10. 0995346335;0976759315;
0674550664

• ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ,
ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ І ДОСТАВКА
НА МІСЦЕ РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ. 0952872944;0677869928

ПОТРІБНІ РОБІТНИКИ ДЛЯ РЕМОНТУ
КВАРТИР В М. КИЄВІ. ЗАРПЛАТА ВІД
25000 ГРН. 0972969341

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

ПРАЦІВНИКИ РІЗНОГО ПРОФЕЛЮ
НА КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД З ДОСВІДОМ РОБОТИ І БЕЗ. ЖИТЛО НАДАЄМО. РОБОТА В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ.
0504900446

• 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

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

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ,
КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. WWW.RUSTEXNO.COM.UA,
RUSTEXNO2@GMAIL.COM., (050)924
2613,(050)5158585,(067)9040066
• 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
• 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.

РІЗНОРОБОЧІ НА БУДІВНИЦТВО.
0639985352
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ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
блоків, відповідно до протоколу Державної
комісії України по запасах корисних копалин при Державній службі геології та надр
України становить 22,5%. При проектній
потужності від 8000,0 до 14000,0 м3 основної корисної копалини на рік, забезпечить
гірничодобувне підприємство сировиною
терміном понад 27 років.
2.Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю «Літос», код ЄДРПОУ 19360238, 12120,
Житомирська обл., Хорошівський район,
село Шадура, директор – Сухенко В. В., тел.
(04130) 5 62 59
3.Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського
обговорення
Управління екології та природних
ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації. Адреса: 10014 м. Житомир, вул. Театральна 17/20, тел./факс
(0412)22‑08‑24, e-mail: pryroda@ecology.
zt.gov.ua, контактна особа Семенюк М. М.
4.Процедура прийняття рішення
про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме
результати оцінки впливу на довкілля
Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», рішенням про провадження
даної планованої діяльності буде отримання
дозвільних документів, які видаються органами державної влади та місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного
законодавства України, в т. ч. виконання умов
міністерства екології та природних ресурсів
України – наказ від 03.03.2017 р № 106.
5.Строки, тривалість та порядок
громадського обговорення звіту з оцін-

ки впливу на довкілля, включаючи
інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення
становить 25 робочих днів (не менше 25,
але не більше 35 робочих днів) з моменту
офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення)
та надання громадськості доступу до звіту
з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом
господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського
обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції,
які, на її думку, стосуються планованої
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть
подаватися в письмовій формі (у тому
числі в електронному вигляді) та усно під
час громадських слухань із внесенням до
протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку,
не розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться
01 жовтня 2019 року, об 12 годині 00
хвилин, у адмінприміщенні Краївщинського старостинського округу який розташований за адресою: Житомирська область, Хорошівський район, с. Краївщина,
вул. Надії Мельниченко, 7
6.Уповноважений центральний
орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ
до звіту з оцінки впливу на довкілля
та іншої доступної інформації щодо

РОБОТА В КИЄВІ. ВІДКРИТО 2 ВАКАНСІЇ: ПАКУВАЛЬНИКА, САЛАТНИКА-ЗАГОТІВНИКА. МОЖНА БЕЗ ДОСВІДУ РОБОТИ. ГРАФІК ПОЗМІННИЙ.
ОПЛАТА 5500ГРН./МІС. НАДАЄМО
БЕЗКОШТОВНЕ ХАРЧУВАННЯ ТА
ПРОЖИВАННЯ 0930015157СЮЗАННА

СПІВРОБІТНИК В САЛОН КРАСИ ПОМІЧНИК АДМІНА,МАССАЖИСТА,
ХОСТЕС В М. КИЇВ. ЯКЩО ВИ ТІЛЬКИ ПОЧИНАЇТЕ СВОЮ КАР`ЄРУ,
АЛЕ БАЖАЄТЕ ГАРНО ЗАРОБЛЯТИ. МИ НАВЧАЄМО+ЖИТЛО.
0663954652,0682393136

ТРАКТОРИСТ, СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО РАБОТЫ.
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ.
0964101719,АЛЕКСАНДР

• 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),

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

2.8. Продам Будинки в
передмісті

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

• Терміново потрібен Слюсар-механік по спецтехниці, вахтовий метод,
харчування та житло оплачується.
З/П від 8000 грн. Дзвонити з пон. по
п`ятницю з 10 до 17 0681271212

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, зазначеної
у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень
і пропозицій громадськості до планованої
діяльності.
1.Планована діяльність
Планована діяльність полягає в розробці (продовженні розробки) та подальшої
рекультивації Олександрівського родовища
габро, яке розташоване в 0,7 км на північ
від с. Шадура у Хорошівському районі
Житомирської області, з метою видобування незміненого габро, придатного для
виробництва блоків та облицювальних
виробів з них, для лицювання будівель
та споруд, для виготовлення монументів,
меморіальних комплексів, архітектурнобудівельних виробів, відходи від видобування та обробки блоків придатні для
виробництва каменю бутового та щебеню
будівельного, відсіви від подрібнення та
відходи видобування і обробки блоків можуть використовуватись для благоустрою,
рекультивації та планування. Родовище
розробляється з 1992 року. Розробка родовища буде здійснюватись на площі 3,0 га
відкритим способом (кар’єром) з в’їздною
та нарізною траншеями. Система розробки
транспортна з зовнішнім розташуванням
відвалів скельних та розкривних порід.
Площа родовища, яка планується до розробки становить 3,0 га. Балансові запаси
Олександрівського родовища габро станом
на 01.02.2019 року становлять по категоріям: А – 180,0 тис.м3, С1–21,0 тис.м3. Разом
по категоріям: А+С1–201,0 тис.м3. Вихід

• СЛЮСАР-РЕМОНТНИК НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ НА ЖИТОМИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД. ГОТОВІ
ВЗЯТИ ПРАЦІВНИКА З ІНВАЛІДНІСТЮ.
0678804116

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

2. НЕРУХОМІСТЬ

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

планованої діяльності
Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної
адміністрації, 10014 м. Житомир, вул. Театральна 17/20, тел./факс (0412)22‑08‑24,
e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua, контактна особа Семенюк М.М
7.Уповноважений центральний
орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються
зауваження і пропозиції, та строки
надання зауважень і пропозицій
Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної
адміністрації, 10014 м. Житомир, вул. Театральна 17/20, тел./факс (0412)22‑08‑24,
e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua, контактна особа Семенюк М. М.
Зауваження і пропозиції приймаються
протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому
пункту 5 цього оголошення.
8.Наявна екологічна інформація
щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 160 стор.
іншої додаткової інформації
– у адмінприміщенні Краївщинського
старостинського округу за адресою: Житомирська область, Хорошівський район,
с. Краївщина, вул. Надії Мельниченко, 7.
– сайті Міністерства екології та природних ресурсів України, https://menr.
gov.ua.
– м. Житомир, вул. Кафедральна, 5а,
офіс. 514,
контакна особа Котелянець Н. В.
тел. 096–265–45–02

• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ,
ЄВРОРЕМОНТ, В ЦЕНТРІ МІСТА,
250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ. 0665711000,0977228822

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

3. АВТО
3.2. Автомобілі. Продам
• Mercedes GL 550, 2008 р.в., пробіг
290 тис. км, колір чорний металік, 7
місць, бензин, всі опції, сервіс, один
власник, ціна18500, торг. (097)1354698
• Поршнева група Мотордеталь Кострома, гільза Конотоп, поршень,
поршневі кільця, р/к прокладок, ГТВ,
вкладиші Тамбов, ДЗВ. Запчастини КамАЗ, МАЗ, МТЗ, ЮМЗ, ГАЗ,
ВАЗ. Доставка Нова пошта, Інтайм.
0675702202,0507190074.
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Інформація про висновок
з оцінки впливу на довкілля
ПП «Діабаз» (юр. адреса: 10031, Житомирська область, Житомирській район с.
Оліївка, вул. Звягельська, 12 код ЄДРПОУ 13551380) інформує про отримання висновку з оцінки впливу на довкілля планової діяльності з розробки Північної ділянки
Валентинівського родовища габро, яке розташоване за 1 км на північний схід від
с.Добринь у Хорошівському районі Житомирської області. Висновок з оцінки впливу
на довкілля виданий Управлінням екології та природних ресурсів Житомирської
обласної державної адміністрації 04.09.2019 р. за №2537/1-3/1-4-1686. Офіційне опублікування відбулося 04.09.2019 року в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
за посиланням http: eia.menr.gov.ua. Унікальний реєстраційний номер справи про
оцінку впливу на довкілля планової діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу
на довкілля № 201812262527.

ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. 1-кімн. квартира, заг.пл. 31.0 кв.м., житл.пл. 16.2 кв.м. за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Сосновського, 46, кв.11. Дата торгів: 07.10.2019 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №373282 (уцінено лот № 354550);
2. 2-кімн. квартира заг.пл. 51.1 м.кв., житл.пл. 28.8 м.кв. за адресою: м. Житомир,
вул. Київська, 74, кв.49. Дата торгів: 07.10.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.
ua. Лот №373279 (уцінено лот № 365170);
3. Житл. будинок заг.пл. 86,3 м.кв., житл.пл. 44,6 м.кв. та зем.ділянка пл. 0.0853
га К/Н1822587905:06:001:0054 за адресою: Житомирська обл., Коростишівський р-н, с.
Мамрин, вул. Шевченка, 38. Дата торгів: 07.10.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №373277 (уцінено лот № 365174);
4. Зем.ділянка пл. 0.35 га К/Н1825688200:14:005:0109 за адресою: Житомирська обл.,
Черняхівський р-н, с. Троковичі, вул. Рубанівська (Леніна), 38. Дата торгів: 07.10.2019
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №373291 (уцінено лот № 364496).

Інформація про висновок
з оцінки впливу на довкілля
Товариство з додатковою відповідальністю «Ігнатпільський кар’єр» (11163,Житомирська обл., Овруцький район, село Рудня, вул. Робітнича, 10, код ЄДРПОУ
01374547) інформує про отримання висновку з оцінки впливу на довкілля з планованої діяльності «Розробка (продовження розробки) Ігнатпільського (Руднянського)
родовища з метою видобування незміненого та порушеного вивітрюванням граніту,
габро, габро-анортозиту в Овруцькому районі Житомирської області».
Висновок з оцінки впливу на довкілля виданий Міністерством екології та природних ресурсів України 23.08.2019р. за № 7-03/12-2019573577/1.
Офіційне опублікування відбулося 28.08.2019 року в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля за посиланням http: eia.menr.gov.ua.
Унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 2019573577.

4.21. Вікна, Двері, Балкони.
Продам

3.3. Автомобілі. Куплю

Куплю

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

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

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

4. БУДМАТЕРІАЛИ

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

3.5. С\Г техніка, та запчастини.
Продам
• АГРОЗАПЧАСТИНИ ДО ОБПРИСКУВАЧІВ, ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ, ЗЕРНОЗБИР.
КОМБАЙНІВ, КОСАРОК, КАРТОПЛЕЗБИР. КОМБАЙНІВ, КАРТОПЛЕСАДЖАЛОК, КОПАЧОК; ШИНИ, КАМЕРИ.
WWW.AGROKOM.IN.UA. (099)2012978,
(067)6713553, (063)9628236
• Продам с/г техніку польського та
вітчизняного виробництва: обприскувачі 200-1000 л, косарки ротаційні,
плуги, дискові борони, культиватори, саділки, грабарки, копачки та ін.
с/г техніку і комплектуючі до них.
0667845959,0673908739
• Техніка від виробника: Сівалка
(нова) СУПН-6(8), УПС-6(8)-посил.
рама, 2-к привід. Культиватор (новий) КСО-4.0; 6.0; 8.0, КРН-5.0; 6.0.
Дискова борона (нова) АГ-2.1; 2.4;
2.7; 3.1. Сівалка (після кап.рем) СЗ3.6, СЗ-5.4, Тодак-8. 0677801439

3.6. С\Г техніка, та запчастини.

4.1. Будівельні суміші, цемент,
пісок. Продам
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РАСТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М ЗИЛ.
0677905739,447067
• ПРОДАМ ПЕСОК, БУТ, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ДРОВА, ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ, ПЕРЕГНОЙ, ПОДШИВКА. ДОСТАВКА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ, ВЫВОЗ МУСОРА. 0938436692,0976949302СЕРГЕЙ

4.16. Металообробка, ковка
металу. Послуги
• Металодетектори промислові,
конвеєрні, арочні Бастіон: виробництво, продаж, установка. E-mail:
detect@metalfind.net, www.metalfind.
net 0663581201.

4.39. Опалювальне
обладнання. Продам

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

6.17. Послуги. Iншi
• Акційна пропозиція! Кредитна допомога без довідок, застави та поручителів від 5000 до 500000 грн. Виводимо з чорних списків. Допомога
пенсіонерам та непрацевлаштованим.
Ліцензія А01 306826 від30.09.2009р.
0958620855;0973670476

• Виготовлення виробів з пінопласту
(пінополістиролу) будь-яких розмірів
і форм: об`ємні фігури, теплоізоляція
для труб і теплих підлог, упаковка, декор для фасадів та інтер`єрів, логотипи,
літери. Конт. 0996132639,atplast5@
gmail.com
• Куплю електродвигуни, редуктори,
насоси, тельфера, холодильне обладнання, силові трансформатори, пускачі, автомати, генератори, підшипники.
0671885230
• Лазерне різання, лазерне гравіювання, фрезерна порізка, фрезерне
гравірування фанери, дерева, металу, пластику, МДФ, шкіри, тканини, картону, пінопласту в Харкові.
0660040701,0688142040,plazmex.
com.ua

7. ВСЕ ДЛЯ ДОМУ
7.2. Меблі офісні. Продам
ПРОДАМ Б/В МЕБЛІ ТА ТЕХНІКУ.
0983229635

8. РІЗНЕ
8.13. Вторсировина, прийом,
переробка. Куплю
КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ 0505580047, 0412447919
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Польський дім у Житомирі запрошує на курси з
вивчення польської мови.
Підготовка до співбесіди на отримання Карти
поляка та вступу у внз Польщі (заняття у вечірній
час двічі на тиждень, ціна 500,00 грн. на міс.).
Курси для учнів 1-8 класу (заняття щосуботи,
ціна 200,00 грн. на міс.).
Забезпечуємо необхідними дидактичними матеріалами – підручниками, словниками, робочими
зошитами.

Вул. Чуднівська, 34-Б

БЕТОН, РОЗЧИН

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

ЦЕМЕНТ

ФУНДАМЕНТНІ
БЛОКИ

КОЛОДЯЗНІ
КІЛЬЦЯ

БУДСУМІШІ

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

ДОСТАВКА

8.16. Хобі, тварини. Продам
ПРОДАМ МОЛОДІ КІЗОЧКИ, ПОРОДА
МОЛОЧНА, Є ПОГУЛЯНІ. 0989583946

8.20. Стіл знахідок. Загубив
ВТРАЧЕНО ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК СЕРІЯ НК №5881091, ВИДАНИЙ НА ІМ`Я
БІГУН АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
ВТРАЧЕНО СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК
ВИДАНИЙ 01.09.16Р. НПУ НА ІМ`Я
КОВАЛЕНКО ТАМАРА АНДРІЇВНА
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

МИКСЕР (КАМАЗ)

8.24. Інше. Куплю

МАРКА ОТ 100 ДО 500

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЗИЛ КАМАЗ

БЕТОН и РАСТВОР

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

096 952 45 40, 093 338 71 81

• Коллекціонер купить: військ.форму
СРСР, чоботи хромові, бурки, нагороди,
значки, янтар, зуби кашалота, бівень,
сервізи, ковдри ГДР, книги, картини,
годинники. Самовари, фотоапарати,
срібло, біноклі. Коньяк, іграшки (СРСР).
0982921132,0959002588
• 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
• Куплю каштани в необмеженій
кількості. Приймальний пункт м. Вінниця, с. Якушинці, біля сільради.
0674608392,0633366655

БУДІВНИЦТВО
КОТЕДЖІВ
тел. +38 (097) 325-84-86
ЦЕГЛА
червона рядова, силікатна
лицьова. Доставка з заводу
та складу. Низькі ціни.
Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

СТО "Каприз":

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

тел.: 063-886-23-45

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 11 - 17 вересня
ОВЕН

Вдалий період для
розкриття своїх численних талантів. Настрій не підведе, сміливо втілюйте в життя
свої плани.

ТЕЛЕЦЬ

Ді лова поїздка
може відкрити перед
вами нові перспективи. Можливі кар'єрні успіхи. Не відволікайтеся на чуже.

БЛИЗНЮКИ

Не соромтеся брати
на себе керівництво та
відповідальність, і ви
виграєте. Намічена поїздка порадує новими знайомствами.

РАК

Не забувайте про інтуїцію, філософський
погляд на проблеми й
холоднокровність у будь-яких
ситуаціях.

Поради господині

ЛЕВ

Не плануйте зайвого перевантаження на
роботі, присвятіть час планам
на найближчу перспективу.
Не намагайтеся робити десять
справ одночасно.

ДІВА

Цього тижня важливо показати себе так,
щоб вас помітили й підтримали
впливові люди. При нагоді підкресліть свою цінність.

ТЕРЕЗИ

Виникне бажання
почати будувати взаємини заново, зруйнувавши те,
що набридло. Не поспішайте
негайно втілювати нові ідеї.

СКОРПІОН

Намагайтеся не витрачати дорогоцінний
час даремно. Усе задумане зможе здійснитися, якщо ви спокійно робитимете свою справу.

СТРІЛЕЦЬ

Гарний період для
реалізації планів та
досягнення поставлених цілей.
Але не розслабляйтеся, коли все
намічене буде зроблене.

КОЗЕРІГ

Зверніть увагу на
дрібниці. Настає слушна мить для вирішення проблем, які накопичилися. Будьте
обережні з документами.

ВОДОЛІЙ

Будьте уважні. Прислухайтеся до порад
оточення, деякі з них
краще взяти на озброєння. Постарайтеся змінити обстановку.

РИБИ

Мож е з'я в и т и с я
шанс змінити роботу
або знайти своє кохання. Не
бійтеся пробувати, помилятися, починати щось нове – не
сидіть на місці

Цікаві факти про їжу
• За однією з версій, фруктовий лід придумала 11-річна
дитина. У 1905 році хлопчик випадково залишив на морозі стакан
з лимонадом, з якого стирчала
паличка. Рідина застигла, а крижаний циліндр було дуже зручно
облизувати, тримаючи за паличку.
• Какао-боби завжди цінувалися дорого. Наприклад, стародавні майя використовували їх
замість грошей. Деякі історики
говорять, що за 100 бобів можна
було купити раба.
• Американський ресторан
«The Insect Club» пропонує охочим страви, приготовані виключ-
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но з комах, як-от піца з цвіркунів,
комахи шоколад і комахи «під
шубою» – цвіркуни, борошняні
черв'яки та блакитний сир в листковому тісті.
• Пробували коли-небудь втопити яблуко у воді? Вневнені, у вас
це не вийшло! Справа в тому, що
яблука на 25% складаються з повітря, тому-то вони і не тонуть. До
речі, яблука належать до сімейства рожевих, тобто вони – родичі
троянд.
• Якщо ви любите солодке,
знайте: у середні віки, щоб ним
ласувати, вам довелося б бути
дуже багатою людиною. В ті часи
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цукор коштував у 9 разів дорожче
молока.
• Помідор – найпопулярніший
овоч на планеті. До слова, люди
вирощують понад 10 тисяч різних
сортів томата.
• Риба – це не тільки смачно,
але і корисно для городів. Три
чверті всієї виловленої риби переробляються у добрива та інші
корисні речі. Наприклад, рибу
використовують у виробництві
маргарину, мила і навіть масла.
• Якщо ви постійно п'єте каву,
то при відмові від неї вас чекає «кофеїнове похмілля» – сонливість,
дратівливість і депресія.
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Як зробити ванну
білосніжною
Ванна кімната висуває особливі вимоги. Адже часто ця кімната використовується не тільки
за прямим призначенням: ми
в ній іноді перемо і миємо якісь
речі, купаємо домашніх тварин.
Питання, як зробити ванну білосніжною, гостро стоїть перед
будь-якою господинею.

Очищення звичайних
забруднень
В арсеналі будь-якої господині повинен бути засіб для чищення ванни. Який з пропонованих
сучасною побутовою хімією продуктів обрати, ми обговорювати
не станемо, тому що це питання
звички, фінансових можливостей
та результативності реклами.
Якщо ванна нова, для спрощення життя та збереження покриття на тривалий час доглядайте за поверхнею регулярно,
використовуючи звичайний засіб
для миття ванни. Забруднення
після використання легко змити,
використовуючи миючі засоби
або гель для чищення ванни.

Видалення
мильного нальоту
Мильна піна у поєднанні
з жорсткою вапняною водою,
висихаючи на поверхні, утворює
твердий наліт, що складно видаляється.
Найпростіший спосіб, як
відмити раковину або ванну, – не дати піні висохнути
і закам'яніти, змивши ї ї водою. Спосіб профілактичної
боротьби з появою нальоту
мила – використання для миття
рідкого мила. У тверде мило додається тальк, саме він і осідає
на стінках. Причому страждає
від нальоту не тільки ванна, а й
кахельна плитка на стінах, хромована поверхня змішувачів,
раковина та інші поверхні.
Найпростіший засіб очистити ванну в домашніх умовах від
мильного нальоту – лимонний
сік. Взяти натуральний лимонний сік, вичавлений з лимона,
або розчинити упаковку лимонної кислоти в склянці теплої
води, натуральний сік розбавте
водою 1:1. Розчин лимонного соку
можна помістити в розпилювач
або нанести на поверхню м'якою
губкою, залишити на деякий час
і змити теплою водою.

Очищення нальоту вапна

Якщо вода жорстка, неминуча поява твердого вапняного нальоту. Один із способів боротьби
з ним – установка фільтрів попереднього очищення з картриджем для пом'якшення води.
Якщо вапняний наліт все-таки
утворився, щоб його очистити,
можна використовувати готовий
чистячий засіб, що очищає від
вапна, або застосувати домашній засіб. Хорошим засобом для
чищення забрудненої ванни є
суміш соди, оцту та рідкого засобу для миття посуду. Візьміть
1/2 склянки харчової соди і змішайте з 1/2 склянки рідкого
миючого засобу, додайте 1/4
склянки оцту.
Отриману суміш нанесіть на
забруднену поверхню, залиште
на час і змийте водою. Для очищення ніжної поверхні акрилу не
варто використовувати соду: вона
хоч і м'який, але все ж абразив.
Очистити вапно з акриловою поверхні можна або за допомогою
лимонного соку, як описувалося
вище, або сумішшю нашатирного спирту і перекису водню,
взятих у рівних пропорціях.

Боремося з жовтими
розводами
Причиною появи жовтих
патьоків є старі водопровідні
труби. Чим мити ванну в цьому випадку? Найкращим способом є усунення причини, а не
боротьба з наслідком. А найкращий засіб для чищення ванни
від жовтизни – сухий відбілювач,
розведений водою до стану кашки. Суміш наносимо на пляму
і залишаємо до висихання, змиваємо водою. Можна застосувати
і більш суворі методи. У господарських магазинах продається
розчин соляної кислоти. Кислоту
налийте на м'яку бавовняну тканину і протріть пляму.
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реєстрацію інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної
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ЧИТАЙ СВІЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТИ ТУТ
Піца «Челентано»

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

(0412) 42-21-00

Паб
«Файна кнайпа»

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

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

Кафе «Тераса»

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

(067) 936-69-92

Кафе «Пантера»

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

(0412) 42-60-86

Кафе «Таймир»

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

(063) 077-39-47

Піца «Челентано»

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

(0412) 43-86-46

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

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

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

«Пивна ресторація
BeerЁza»

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

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

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

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

Халепа

Воно 2

Розбещений пес по кличці Халепа все своє
життя пробув у елітному особняку. За ним
постійно доглядали десятки прислужників.
Але сталося страшне – його багата й уже
давно не молода господиня померла. Усі
ці багатства повинні би були залишитися
Халепі, але він абсолютно випадковим і безглуздим чином опинився на вулиці. Кругом
десятки інших бродячих собак, відсутність
будь-яких зручностей і турботи. Халепа повинен навчитися жити в цих диких умовах, поки
не зможе знову потрапити додому. Благо, його
прихистила дівчина – бідна квартирка. Разом
із новими друзями Халепа зможе навчитися
бути справжнім псом і знайде свій дім.

З моменту першої зустрічі "Клубу невдах" із моторошним клоуном Пеннівайзом пройшло довгих двадцять сім років.
Тоді вони разом змогли пережити страшні
пригоди, зустрічалися зі своїми страхами
і боролися з ними завдяки цьому демонічного клоуну. Діти встигли вирости, у
них зовсім різні життя, через що вони
віддалилися один від одного. Друзі були
б раді в такому спокої існувати далі, але
так вічно бу ти не могло. Один дивний
телефонний дзвінок руйнує цю ідилію
та змушує "Клуб невдах" зустрітися ще
раз. Злі духи знову збираються за ними
полювати, і потрібно дати їм бій.

Забороненний

Іловайськ 2014.
Батальйон "Донбас"

Жанр: мультфільм, комедія

Жанр: жахи

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

Жанр: біографія, драма

Василь Семенович Стус. Ім'я цього поета
знає кожен українець, адже його вірші вивчаються у школі, а історія його неймовірно трагічна.
Василь був із тих людей, які ніколи не могли
промовчати під час несправедливості. Він занадто часто говорив про те, про що мільйони
інших мовчали. Це була не просто людина – поет-шістдесятник, правозахисник, Герой України,
борець за нашу культуру. Перед глядачами
будуть останні дні з життя Стуса, а також його
смерть у радянському таборі в ніч на 4 вересня
1985 року. Влада до останнього намагалася вмовити його перейти на їхній бік усякими різними
способами, але поет ні за що не погоджувався
продати душу дияволу. За це його й покарали.

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

