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Криві бордюри і «латки»  
на тротуарах: житомиряни  
невдоволені наслідками  
капітального ремонту доріг

У Житомирі за рахунок зменшення  
магістральних смуг було створено вбогу 
велосипедну смугу для самовбивць
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Валерія Наумова

Осінь – це сезон, який 
найбільше характеризуєть-
ся смердючим димом на всіх 
вулицях і великою кількістю 
лісових пожеж. Все це – на-
слідки спалювання листя.

Жарти-жартами, але з року в рік жи-
томиряни, як і жителі області загалом, 
займаються безглуздою процедурою спа-
лювання листя, яка часто має негативні, 
а інколи – трагічні наслідки. Окрім того, 
що спалювання листя – це процес, який 
вирізняється неприємними запахами по 
всьому місту, то часто спалювання листя 
може спричинити пожежу.

За даними управління ДСНС у Жито-
мирській області, упродовж 2019 року на 
Житомирщині вже зафіксовано 1173 пожежі 
у природних екосистемах, внаслідок яких 
вогнем пройдено 2285 га території. На пре-
великий жаль, через загоряння сухостою 
у поточному році загинуло 4 особи, ще 5 
осіб травмовано.

«Так, у квітні поточного року з цієї при-
чини в смт Довбиш Баранівського району за-
гинуло подружжя пенсіонерів. Літня жінка 
зі своїм чоловіком спалювали сухостій біля 
свого будинку. Побачивши, що вже горять 
чагарники і вогонь наближається до їхнього 
будинку, вони побігли гасити пожежу.

Однак через власну необережність 
у жінки загорівся одяг. На місці події пра-
цівники «швидкої» констатували її смерть. 
82-річного чоловіка з опіками понад 80% 
тіла госпіталізували до лікарні, де він 
згодом помер», – йдеться у повідомленні 
У ДСНС Житомирщини.

Житомиряни також наголошують, що 
тенденція спалювання листя – не лише 
прояв неповаги до інших, а справжня 
небезпека.

«Спалювання листя – проблемна тема. 
Ніколи не розуміла, чому не можна вики-
дати на гній або під дерева. Це і добриво, 
і виглядає нормально. Сусіди вічно палять, 
кожен рік. Я не можу нормально речі вивіси-
ти сушити, бо все одразу смердить паленим. 
Це неповага. Треба ж думати головою, що 
є ще інші люди», – поділилася продавчиня 
Олена, 39 років.

«Я – проти спалювання листя, це все 
неймовірний викид в атмосферу, крім того, 
дуже неприємний запах і небезпека. За-
раз і так горять ліси, а спалювання листя 
збільшує ризики», – пояснила секретарка 
Наталія, 28 років.

Варто пам’ятати, що спалювання лис-
тя – це не лише небезпечно, а і порушує 
життя інших. Місто повністю насичуєть-
ся смородом паленого, що спричиняє 
ряд незручностей. В управлінні ДСНС 
у Житомирській області закликають: 
«Дотримуйтесь правил пожежної без-
пеки та не знищуйте навколишнє серед-
овище, адже своїми необачними діями 
ми самі стаємо кривдниками нашої 
матінки-природи».

Наумова Валерія

Останній місяць на 
дорогах Житомира 
активно проводять 
капітальний ремонт. 
Вже фактично за-
кінчено ремонтні 
роботи по вулиці Бер-
дичівській, а також 
у самому центрі міста, 
на площі Соборній.

Небайдужі житомиряни звер-
нулися до редакції «20 хвилин» 
з наступним запитанням: «По міс-
ту, там де був проведений ремонт 
доріг, дуже криво стоять бордюри. 

Між бордюром і самим покрит-
тям є великі щілини. Чи буде це 
якось виправлено?»

Заступник міського голови 
Житомира Дмитро Ткачук пояс-
нює, що не у всіх місцях вдалося 
рівно встановити бордюри, але 
там, де вони стоять нерівно, все 
буде виправлено:

«Там, де вони стоять нерів-
но, будуть проведені роботи по 
асфальтуванню ущелин, а також 
вирівнюванню бордюрів», – говорить 
заступник міського голови.

Також одним із запитань чита-
чів було: «Чи будуть старі бордюри 
замінювати на нові?», на що Дми-
тро Ткачук зауважує, що нові бор-
дюри були встановлені лише там, 
де зараз покладено плитку: «У нас 
не планується заміна бордюрів по 
місту. Нові бордюри лише там, де 
зараз встановили нову плитку».

Також житомиряни поміти-
ли, що пішохідні зони «латають», 
тобто асфальтують певні ділянки. 
Безумовно, це псує загальний ви-
гляд. Міська влада пояснює: «Ми 
на тротуарах заасфальтували ями. 
Це, може, виглядає не дуже гарно, 
але у нас була мета вирівняти 
тротуари. Якщо вони частково 
заасфальтували, то так і буде 
вже. Якщо колись буде ремонт 
тротуарів, то зробимо однотонне 
покриття».

Крім того, заступник міського 
голови наголосив, що капітальний 
ремонт доріг стосуватиметься не 
лише центральних вулиць: «У нас 
запланований ремонт доріг на біль-
шості ділянок по місту, не лише 
в центрі, тобто також і по мікро-
районам. Тому може бути усклад-
нення дорожнього руху, просимо до 
цього поставитися з розумінням».

Небезпека чи традиція:  
що думають житомиряни  
про спалювання листя 

Ірина Хоцька

Не так давно відремонто-
ваний підземний перехід на 
проспекті Миру понівечили 
вандали.

Нагадаємо, що зовсім нещодавно на 
реконструкцію та капітальний ремонт 
єдиного підземного переходу, що знахо-

диться в районі панчішної фабрики, було 
витрачено близько 1 млн 200 тис. грн.

«Крокуючи переходом, починаєш диву-
ватися тому, як легко можна сплюндрувати 
роботу, яку так тяжко виконували люди, 
фарбуючи його. До того ж обурює ще той 
випадок, що ми самі живемо в цьому районі 
і самі ж його руйнуємо», – поділилася влас-
ними обуреннями щодо ситуації місцева 
жителька Ірина.

Хто відповідатиме за подібне адмі-
ністративне порушення та чи планують 
комунальні служби, котрі утримують на 

своєму балансі пере-
хід, знову його пере-
фарбовувати, пояснив 
начальник управління 
комунального госпо-
дарства Житомирської 
міської ради Олександр 
Марцун: «Дана споруда 
знаходиться на балан-
сі КП «Експлуатація 
штучних споруд», отож 
кошти на реконструк-
цію будуть виділені 
за рахунок винуватця 
заподіяного. Проте 
для початку потрібно 
подати заяву до полі-
ції з метою проведення 
попередньої експерти-
зи зі встановлення осо-
би злочинця».

Підземний перехід,  
на ремонт якого витратили 
минулоріч більше  
1 млн грн, розмалювали 

Криві бордюри і «латки» на тротуарах: 
житомиряни невдоволені наслідками 
капітального ремонту доріг
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Ольга Сідлецька

Не перевелися 
в Україні романтики. 
Саме кохання надих-
нуло житомирського 
коваля Дмитра на 
створення з металу 
гігантських ножиць. 
Вони символізують 
його любов до дружи-
ни, до дітей.

13 вересня у Житомирі за адре-
сою: Вільський шлях, 14 відбулося 
встановлення рекорду «Найбільші 
металеві ножиці в Україні». Доки 
представник Книги рекордів 
України разом з експертною ко-
місією здійснювали усі необхідні 

заміри, автор витвору – Дмитро 
Полещук – розповів усі подробиці.

У скульптурі, що має форму 
ножиць, коваль увіковічнив своє 
кохання до дружини. Ножиці об-
рані не випадково, адже кохана 
жінка Дмитра – перукар за фахом. 
Саме біля її закладу і встановили 
скульптуру.

«Я працюю приватним під-
приємцем з виготовлення мета-
левих конструкцій вже 12-й рік. 
Створив ці ножиці тому, що я на 
цій території працюю, відкрив 
перукарню своїй дружині і, щоб 
якось виявити своє кохання, виді-
лити це місце, вирішив створити 
щось гарне», – розповідає автор 
скульптури. Робота зайняла 3 мі-
сяці. Було витрачено велику кіль-
кість матеріалу, який коштував 
більше 20 тис. грн.

У центрі кованої скульпту-
ри – логотип, що складається 
з початкових літер імен синів 
автора – Назарія та Захара. Все-

редині конструкції, як зізнався 
пан Дмитро, – капсула часу, яку 
він власноруч створив і заклав для 
своїх нащадків.

«Дуже довго вів переговори 
з Книгою рекордів України, з На-
ціональним реєстром України – 

ніхто не хотів зі мною співпрацю-
вати. Я вже навіть сам призначив 
собі дату відкриття: 13 вересня – 
День перукаря», – розповідає автор 
витвору.

Дружина Алла не приховува-
ла емоцій і зізналася, що бачила, 

над чим працює чоловік, але не 
очікувала, що ножиці стануть 
подарунком їй до Дня перукаря.

Представник національного 
проекту «Книга рекордів України» 
Ігор Підчібій резюмував: «У Жи-
томирі встановлено черговий ре-
корд. Я не вперше у вашому місті, 
сподіваюся, що і не востаннє. За 
нашою інформацією, в Україні є 
ножиці, що мають довжину 3 м 
85 см. Якщо брати якість, то ці 
ножиці набагато кращі».

Наостанок представник Книги 
рекордів України привітав і вручив 
дипломи і двом іншим ковалям, 
причетним до встановлення ре-
корду, які разом із Дмитром По-
лещуком працювали над створен-
ням скульптури, і озвучив заміри: 
«Довжина цих ножиць складає 
4 м 90 см, вага – 365 кг».

Редакція «20 хвилин» вітає 
Дмитра Полещука з рекордом 
і бажає не зупинятися на досяг-
нутому.

Долучитися може кожен.

У суботу, 21 вересня, на території літньої 
естради «Ракушка» відбудеться благодійний 

концерт на підтримку Максима Калінчука, 
який у 2015 році отримав компресійний 
перелом 4-го шийного хребця.

Хлопець не перестає тренуватись та ві-
рить, що незабаром стане на ноги. Максим 
Калінчук має надзвичайний талант – після 
того, як його тіло було майже повністю 
паралізоване, хлопець почав малювати 
картини на замовлення, тримаючи пен-
злик у зубах.

Концертна програма:
• 15:00–17:00 – номери дитячих колек-

тивів із пісенними й танцювальними но-
мерами від Студії розвитку талантів Ірени 
Марченко

• 17:00–19:00 – виступ житомирського 
рок-гурту «Третє Небо», пісенні номери 
репера Яка, майстер-клас із Handmade.

Метою волонтерського концерту із 
вільним входом є організація матеріаль-
ної допомоги для Максима Калінчука, 
аби продовжити його лікування. На 
благодійному заході будуть представле-
ні роботи хлопця, а також ви матимете 
змогу придбати футболку з логотипом 
Максима. Між сидіннями для глядачів та 
огорожею будуть облаштовані спеціальні 
бокси для збору благодійних коштів. Не 
будьте байдужими, проведіть свої вихідні 
весело та з користю.

Ірина Хоцька

Концерт, духовий оркестр 
та веселощі – 14 вересня 
житомиряни відсвяткували 
день народження нашого 
міста.

Широкомасштабне народне гуляння 
цього дня розпочалося із традиційної що-
річної програми військового параду духо-
вих оркестрів Збройних сил України, котрі 
урочистою ходою, починаючи від «Спартак 
Арени» та аж до майдану Соборного, роз-
почали святкові гуляння.

Також з 16:00 до 20:00 житомиряни 
мали можливість морально відпочити від 
робочого тижня, насолоджуючись вірту-
озною, інструментальною грою військових 
оркестрів, які взяли участь у фестивалі «Ми 
єдині!». До речі, даний захід цьогоріч став 
ювілейним, оскільки у нашому місті він 
відбувся вже вп̀ яте. «Родзинкою» вечора 
став виступ українських гуртів «KAZKA» та 
«Цвіт Кульбаби». Разом із ними гості нашого 
міста, а також його жителі «Плакали» та 
«Заплітали віночки» з 20:00 до 23:00.

А для найзапекліших шанувальників 
культурної версії святкувань заходи, при-
урочені до Дня міста, продовжилися вже 
у неділю, 15 вересня, разом із українським 
піаністом-віртуозом, володарем Голлі-
вудської премії імпровізаторів Євгеном 
Хмарою.

#Я_обираю_життя.  
У Житомирі відбудеться 
благодійний концерт  
на підтримку  
Максима Калінчука

Житомиру – 1135 років: 
як відсвяткували

Рекорд встановлено: найбільші  
ножиці України – у Житомирі
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Руслан Мороз

Під час засідання 
двадцять шостої сесії 
VII скликання Жи-
томирська обласна 
рада проголосувала 
за ліквідацію кому-
нального навчального 
закладу «Ушомирська 
загальноосвітня шко-
ла-інтернат І–ІІ сту-
пенів» Житомирської 
обласної ради.

У рішенні сесії зазначено: 
«Відповідно до статей 43, 60 

Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ста-
тей 104, 105, 110–112 Цивільного 
кодексу України, статті 59 Гос-
подарського кодексу України, 
розглянувши подання обласної 

державної адміністрації, при-
пинити юридичну особу – ко-
мунальний навчальний заклад 
«Ушомирська загальноосвітня 
школа-інтернат І–ІІ ступенів» 
Житомирської обласної ради 

шляхом ліквідації».
Таке рішення було прийнято 

депутатами не без супротиву. 
Під час обговорення виступи-
ли представники Ушомирської 
ОТГ, депутати, представники 
управління освіти Житомир-
ської обласної державної адмі-
ністрації.

Більшість депутатів та пред-
ставники громади були обурені 
рішенням ліквідувати навчаль-
ний заклад. Були висловлені 
думки щодо того, що це – єди-
ний заклад, який може надати 
допомогу більшості дітей з не-
благополучних родин у районі 
та області. Однак очільники 
управління освіти зазначили, 
що на даний час в області діє 
три таких заклади. Тому, попри 
прохання частини депутатів та 
представників громади, сорок 
чотири депутати проголосува-

ли за припинення діяльності 
Ушомирської загальноосвітньої 
школи-інтернату І–ІІ ступенів 
Житомирської обласної ради 
шляхом ліквідації. Нагадуємо, 
що всього участь у голосуванні 
брали 59 депутатів.

Цим рішенням також перед-
бачається низка заходів щодо до-
тримання прав працівників, яки 
будуть звільнені після закриття 
установи. Зокрема будуть по-
дані органам доходів і зборів, 
Пенсійному фонду України 
та фондам соціального стра-
хування звітності за останній 
звітний період та складання 
ліквідаційного балансу устано-
ви після завершення розрахун-
ків з кредиторами та подання 
його на затвердження обласної 
ради з пропозиціями щодо по-
дальшого використання майна 
підприємства, що залишилося.

Депутати Житомирської облради 
ліквідували Ушомирську школу-
інтернат всупереч проханню громади

Валерія Наумова

ЗМІ Житомира 16 вересня 
опублікували інформацію 
про те, що нібито заступник 
міського голови Дмитро 
Ткачук написав заяву на 
звільнення за власним ба-
жанням.

Проте Дмитро Ткачук швидко запере-
чив, мовляв, не вірте всьому, що пишуть 
в інтернеті. На сесії міськради, що відбулася 
17 вересня, порушили питання перевезення 
інвалідів другої групи в маршрутках міста. 
За словами начальника управління тран-
спорту і зв’язку Костянтина Підпокровного, 
на це питання управління не впливає. «Ми 
нічого не можемо зробити. Перевізники не 
будуть перевозити ці групи безкоштовно», – 
сказав Підпокровний.

Міського голову Сергія Сухомлина така 
відповідь не влаштувала, після чого він за-

явив, що чекає заяви на звіль-
нення від Дмитра Ткачука та 
Костянтина Підпокровного:

«Сенс займатися цим 
питанням, якщо ви ніяк не 
впливаєте? За законом лю-
дей з інвалідністю повинні 
перевозити безкоштовно, 
а ви кажете, що перевізни-
ки не йдуть на це. Я чекаю 
від вас двох (від Ткачука та 
Підпокровного – авт.) заяви 
на звільнення».

Після такого оголошен-
ня начальник управління 
транспорту написав заяву на 
звільнення. Дмитро Ткачук 
заяву не написав і ситуацію 
не коментував.

Руслан Мороз

Двадцять шоста 
сесія Житомирської 
обласної ради про-
голосувала за рішен-
ня про оголошення 
2020 року у Жито-
мирській області 
роком Музею космо-
навтики ім. С. П. Ко-
рольова.

Саме таке рішення було прийнято на 
сесії 17 вересня 2019 року. У документі го-
вориться: «Відповідно до статті 43 Закону 
України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», розглянувши подання облас-
ної державної адміністрації… оголосити 
2020 рік у Житомирській області роком 
Музею космонавтики ім. С. П. Корольова 
з нагоди 50-річчя від дня створення музею».

Також цим рішенням доручається Жито-
мирській обласній державній адміністрації 

розробити план заходів з відзначення в облас-
ті року Музею космонавтики ім. С. П. Коро-
льова і утворити та затвердити склад організа-
ційного комітету з підготовки та проведення 
заходів з рекомендацією передбачити в об-
ласному бюджеті фінансування заходів з від-
значення в області 50-річчя від дня створення 
Музею космонавтики ім. С. П. Корольова.

Розробник даного проєкту рішення – 
управління культури та туризму облдер-
жадміністрації.

Начальник управління 
транспорту написав 
заяву на звільнення

2020-й рік у Житомирській 
області оголошено роком 
Музею космонавтики  
ім. С.П. Корольова
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Тарас Боросовський

З ліквідацією ко-
мунальних ЖЕКів ко-
шти на прибирання 
вулиць сплачують де-
кільком приватним 
структурам. Незва-
жаючи на численні 
порушення та від-
криту змову, багато-
мільйонні прибутки 
дістаються фірмам 
депутата міськради 
Володимира Тичи-
ни та екс-керівниці 
управління житлово-
го господарства Світ-
лані Півоваровій.

Для ефективного прибиран-
ня вулиць Житомира у будь-яку 
пору року придбали спочатку 
одну, а потім три сучасні ва-
куумно-прибиральні машини 
«Джонсон». Згодом ще дві тро-
туароприбиральні машини та 
додаткове зимове обладнання 
для прибиральних машин. Ви-
тративши на техніку чималі 
гроші, – 9,2 млн грн – тодішнє 
керівництво міста у 2013 році 
запевняло, що КП «Управління 
автомобільних шляхів» (УАШ) 
здатне власними силами швидко 
навести чистоту в усьому місті.

Минуло декілька років, і си-
туація кардинально змінилася. 
Замість самостійного приби-
рання вулиць, УАШ залучає до 
виконання робіт сторонніх ви-
конавців, сплачуючи мільйони 
з бюджету. Самі ж дороговар-
тісні машини за мінімальними 
тарифами здаються в оренду.

Комунальна королева
Серед «улюблених» підряд-

ників УАШ особливе місце по-
сідає ПП «КВЖРЕП № 8», яке 
в народі ще називають приват-
ним ЖЕКом Світлани Півова-
рової. Починаючи з 2017 року 
з підприємством уклали угод 
на прибирання на 6 млн грн. До 
того ж часто всупереч інтересам 
громади.

До прикладу, у вересні 2017 
року УАШ оголосило тендер 
на прибирання 40,2 тис. кв. м 
тротуарів. Планувалося витра-
тити 293 777 грн. Участь у торгах 
взяв, окрім згаданого приват-
ного, ще й комунальний ЖЕК. 

Пропозиція КП «ВЖРЕП № 9» 
виявилася дешевшою. Його спо-
чатку визнають переможцем, 
але згодом рішення скасовують. 
Причиною стало несвоєчасне 
подання (із затримкою в один 
день) довідки про несудимість 
керівника і оригіналів докумен-
тів міськраді.

Цього ж дня протоколом 
тендерного комітету перемогу 
здобуває ПП «КВЖРЕП № 8». 
Однак жодних документів як пе-
реможець так і не надає. В УАШ 
закривають на порушення очі 
і підписують договір з більш 
високою ціною.

У грудні 2017 року оголо-
ш ує т ь с я  нови й  т ен дер  на 
530 тис. грн з прибирання тро-
туарів. Учасники все ті ж, але 
цього разу нижчу ціну пропонує 
КВЖРЕП № 8. З підприємством 
підписують договір, попри те, 
що подано прострочену довідку 
з податкової. Чинність довідки 
про відсутність боргів заверши-
лася 13 січня, а подана КВЖРЕП 
№ 8 лише 15 січня.

За останні 2 роки комуналь-
не та приватне підприємство 
9 разів спільно беруть участь 
у тендерах. У останніх торгах 
пропозиції подали практично 

одночасно, з різницею в годину. 
І знову перемогу здобуває при-
ватний ЖЕК. За прибирання 
14 вулиць протягом 6 місяців 
КВЖРЕП № 8 сплатять 1 млн 
79 тис. грн. Додавши укладе-
ний у січні договір на 1 млн 
222 тис. грн. та неоприлюднену 
липневу угоду на 190 тис. грн, 
разом отримуємо майже 2,5 млн 
витрачені на очищення 1,6% всіх 
вулиць Житомира!

Неймовірна удача в освоєнні 
бюджетних коштів КВЖРЕП № 8 
пояснюється постаттю Світлани 
Півоварової. За понад 20 років 
роботи у комунальній сфері міс-
та пані Півоварова накопичила 
чималий досвід та міцні зв’язки. 

Їй підпорядковувались всі кому-
нальні ЖЕКи, включно з ВЖРЕП 
№ 9, в якому незмінно керує її 
давній друг Михайло Ченков.

Створене ще у 2013 році, 
КВЖРЕП № 8 спочатку оформ-
люється на зятя – Євгена Дікова. 
Після звільнення з посади ке-
рівника управління житлового 
господарства Світлана Півоваро-
ва стає директором та єдиною 
власницею підприємства.

Потрапляння до складу вико-
навчого комітету Житомирської 
міської ради дозволяє зберігати 
вплив на розподіл бюджетних 
коштів. Завдяки прийнятим рі-

шенням виконкому, щороку все 
більше витрачається на приби-
рання тих вулиць, де в підсумку 
переможцем стає КВЖРЕП № 8 
Світлани Півоварової.

Сміттєвий король Крошні
Ще одним успішним пере-

можцем тендерів з прибирань 
є депутат міськради Володи-
мир Тичина. На належні йому 
декілька структур з бюджету 
міста сукупно надійшло більше 
5 млн грн.

Починав майбутній власник 
приватного ЖЕКу з керівни-
цтва комунальним. На базі 
лікві дованого КП «ВЖРЕП 
№ 4» він створює однойменне 

власне підприємство. Отри-
мавши практично монополію 
з обслуговування житлового 
фонду у мікрорайоні Крошня, 
невдовзі розширює свій бізнес 
збором і переробкою сміття.

Заради отримання грошей 
з бюджету Володимир Тичина 
вдається до певних маніпуляцій, 
які можна вважати класичною 
тендерною змовою. Саме так 
відбулося під час оголошених 
у червні цього року закупівель 
з прибирання тротуарів. Замов-
ником виявилося все те ж знайо-
ме нам КП УАШ, яке планувало 
витратити 306 тис. 320 грн.

У  т о р г а х  в з я л о  у ч а с т ь 
одне з підприємств депутата, 
ПП «Крошня – ВЖРЕП № 4», та 
ПП КАТП-0638. Обидва підпри-
ємства зареєстровані за одні-
єю ж і тією адресою: вул Отама-
нів Соколовських, 7. Однаковий 
контактний телефон. І навіть 
електронну адресу КАТП-0638 
зазначає vzhrep-4@ukr.net.

Вдаючись по суті до імі-
тації конкуренції, власницею 
ПП КАТП- 0638 за декілька 
тижнів до торгів стає Наталія 
Прищепа, а керівником Дмитро 
Виговський.

Можна було б повірити, що 
прямого зв’язку між ними не-
має. Але переглядаючи подані 
документи, знаходимо договір 

на оренду приміщень. У ньому 
зазначено, що приватний під-
приємець Володимир Тичина 
здає в оренду приміщення 
ПП КАТП-0638. У реквізитах 
сторін знаходимо його підпис 
як керівника підприємства.

До того ж юридична адреса 
приватного підприємця Во-
лодимира Тичини збігається 
з адресою реєстрації Наталії 
Прищепи. Обоє прописані 
в тому ж приватному будинку 
і є, скоріш за все, близькими 
родичами.

Увесь транспорт за догово-
ром КАТП-0638 також орендує 
у Володимира Тичини. І тут зно-
ву ж знаходимо його підпис як 
керівника підприємства.

У квітні 2019 року на сесії 
Житомирської міськради ви-
рішили закрити КП «Управ-
ління автомобільних шляхів». 
Все майно та борги передали 
КП «Зеленбуд», яке стало пра-
вонаступником ліквідованого 
підприємства. За словами влади, 
метою є «посилення ефектив-
ності та вдосконалення роботи 
комунальних підприємств».

Однак, заглянувши у судовий 
реєстр, переконуєшся, що справа 
в численних кримінальних про-
вадженнях за проведеними УАШ 
тендерами. Чи це дорожні робо-
ти, чи придбання пального або ж 
піску – щоразу переплачували 
або ж за завищеними цінами, 
або ж за фактично не виконані 
роботи чи неякісну продукцію. 
Припинення роботи підпри-
ємства дозволить приховати 
історію корупційних оборудок 
і ухилитися від відповідальнос-
ті, щоб продовжувати набивати 
кишені депутатів та членів ви-
конкому через інше КП.

Ми зі свого боку вже подали 
скарги про виявлені порушення 
до Держаудитслужби та відді-
лення Антимонопольного комі-
тету і з нетерпінням чекатимемо 
результатів їх перевірок, про які 
обов’язково повідомимо читачів.

ГРОШІ ЗІ СМІТТЯ: хто вимітає 
мільйони з бюджету Житомира

 Всю техніку КАП-0638 орендує у Володимира Тичини

 На фото: Світлана Півоварова (крайня зліва) та Микола Ченков 
    (крайній справа). Джерело - соцмережі

 Скріншот з тендеру послуг з прибирання
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Житомирські гро-
мадські діячі переві-
рили розмітку на від-
ремонтованій ділянці 
дороги по Великій 
Бердичівській від 
вулиці Театральної до 
Старого бульвару.

У п’ятницю, 13 вересня, актив-
ні житомиряни викликали наряд 
патрульної поліції, аби перевірити 

відповідність нанесеної розмітки 
на дорозі до норм та правил без-
пеки дорожнього руху.

Поліцейські заміряли ши-
рину смуг, і з’ясувалося, що 
ширина так званої велосмуги 
складає 70 см, ширина бокової 
смуги – 2,7 метра, основної – 2,5 
метра. Це при тому, що габари-
ти тролейбуса по ширині також 
становлять 2,5 метрів. Тобто 
тролейбус не може фізично впи-
сатися в смугу, а під час руху 
обов’язково буде вимушений 
заїжджати за нанесену смугу 
у той чи інший бік.

Було написано заяву до поліції 
з аргументацією порушень, яку 
прийняли та зареєстровали.

Основні зауваження  
до нанесеної розмітки:

1. Вулиця В. Бердичівська 
у м. Житомирі належить до ма-
гістральної вулиці; згідно з ДБН 
В.2.3–5:2018 таб.5.1, мінімальна 
ширина смуги руху – 3 м. Фак-
тично зараз ширина 2,7 м та 2,5 м;

2. На велосмузі немає розміт-
ки 1.29 (позначення доріжки для 
велосипедистів).

3. На велосмузі не встановлені 
знаки 3.34 (зупинка заборонена) 
та знак 4.12 (доріжка для велоси-
педистів).

4. Облаштування велосипедної 
інфраструктури передбачає позна-
чення велосипедних маршрутів, 
встановлення велопаркувальних 
стійок, організацію оренди вело-
сипедів, створення консультацій-
них та інформаційних пунктів 
тощо.

5. Проектом не передбачено 
перед перехрестями зон очікуван-
ня для велосипедистів.

6. На проїжджій частині вело-
смугу доцільно відокремлювати 
іншим кольором, щоб привернути 
увагу водія.

7. Згідно з ДБН.В.2.3–5:2018, мі-
німальна ширина велосипедних 
смуг та доріжок – 1,50 м. Фактич-
но – 0,7 м.

8. За наявності паркування на 
вулиці слід передбачати смугу без-
пеки не менше 0,5 м (за паралель-
ного паркування) та 0,75 м (за пар-

кування під кутом до проїжджої 
частини чи перпендикулярного 
паркування).

9. У разі влаштування велоси-
педної смуги на вулиці населеного 
пункту з дозволеною швидкістю 
руху понад 50 км/год її ширину 
необхідно приймати не менше 
2,0 м за нового будівництва та 
1,85 м – в умовах реконструкції.

Заступник Житомирського 
міського голови Дмитро Ткачук 
у коментарі нашому виданню за-
значив: «Невідомо хто і як міряв 
розмітку, та вся розмітка відпо-
відає діючим нормам. Всі пого-
дження від відповідних служб 
в наявності».

Але у відділі безпеки до-
рожнього руху нам повідомили: 
«Жодного погодження з ними не 
було, і зараз співробітники відділу 
готують листа до Житомирського 
міського голови Сергія Сухомлина 
із запереченням даної розмітки».

Також відкритим залишилося 
питання про те, в яку суму обі-
йдеться приведення розмітки до 
діючих норм та хто саме компен-
сує витрачені кошти з бюджету. 
А також хто відповідатиме за 
самоправство в даному випадку.

Додамо, що порушення, зафік-
совані ч. 2 ст. 140 Кодексу України 
про адміністративні правопору-
шення, а саме «Порушення правил, 
норм і стандартів при утриманні 
автомобільних доріг і вулиць, не-
вжиття заходів щодо своєчасної 
заборони або обмеження руху чи 

позначення на автомобільних до-
рогах і вулицях місць провадження 
робіт», тягнуть за собою накладен-
ня штрафу на громадян у розмірі 
двадцяти неоподатковуваних мі-
німумів доходів громадян і на по-
садових осіб, громадян – суб'єктів 
господарської діяльності – у роз-
мірі тридцяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян.

Порушення, передбачені час-
тинами першою, другою або тре-
тьою цієї статті, що спричинили 
створення аварійної обстановки 
або пошкодження транспортних 
засобів, вантажів, автомобільних 
доріг, вулиць, залізничних пере-
їздів, дорожніх споруд чи іншого 
майна, – тягнуть за собою накла-
дення штрафу на громадян у роз-
мірі сорока неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян і на-
кладення штрафу на посадових 
осіб, громадян – суб'єктів госпо-
дарської діяльності – в розмірі 
п’ятдесяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або 
адміністративний арешт на строк 
від п'яти до десяти діб.

Крім того, у випадку кримі-
нального провадження за халат-
ність чи зловживання владою 
або службовим становищем, що 
передбачені ст. 364. Кримінального 
кодексу України, такі дії можуть 
каратися позбавленням волі на 
строк від трьох до шести років 
з позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до трьох років.

Валерія Наумова

У січні 2019 року приміщення ста-
рого корпусу Житомирської гімназії 
№ 23 визначили аварійним, після чого 
навчальний процес з цього корпусу 
було перенесено у центральний кор-
пус гімназії.

До сьогодні не вирішено питання з реконструкцією 
старої будівлі. Батьки гімназистів звернулися до депутатів та 
міського голови Житомира з проханням звернути увагу на 
проблему гімназії: «У нас ця проблема вже тягнеться більше 
ніж пів року. Після того, як старий корпус гімназії № 23 
визнали аварійним, дітей перевели в центральний корпус, 
через що школа перенавантажена, діти дуже втомлюються. 

Навчальний процес змінено: діти мають перерву коротше 
на 5 хвилин, деякі навчаються в суботу. Крім того, діти не 
мають змоги займатися позашкільними заняттями. Певний 
час діти навчалися у ЖДУ ім. Івана Франка, але зараз вже 
немає такої змоги.

Ми, батьки гімназистів, звертаємося з проханням зайня-
тися питанням нашої школи. Ми просимо реконструювати 
старий корпус гімназії № 23. Більше відтягувати це питання 
не можна», – зазначили батьки.

Питання реконструкції старого корпусу гімназії винесли 
на сесію 17 вересня. Міський голова Сергій Сухомлин зазна-
чив, що на реконструкцію будівлі без утеплення необхідно 
49 млн грн, а також зауважив, що простіше збудувати новий 
корпус, ніж проводити його ремонт: «Нове будівництво 
коштує однозначно дешевше, ніж реконструкція старого. 
Немає сенсу його відновлювати, бо з утепленням це буде 
коштувати більше 60 мільйонів. Зараз треба зробити якісь 
заходи, щоб у старому корпусі можна було навчатися».

Зараз на профільних комісіях депутати повинні визна-
читися: витратити 49 млн грн на реконструкцію або ж по-

будувати нове приміщення за 100 млн. Попередньо на сесії 
підтримали пропозицію погоджувальної ради та комісій 
з питань бюджету й житлово-комунального господарства 
щодо виділення коштів на новий корпус.

У Житомирі за рахунок зменшення 
магістральних смуг було створено вбогу 
велосипедну смугу для самовбивць

Батьківська рада Житомирської гімназії № 23 
вимагає реконструкцію старого корпусу
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Вівторок, 17 ве-
ресня 2019 року, 
у Житомирі ви-
явився суцільно 
сесійним днем – се-
сії проходили па-
ралельно у Жито-
мирській обласній 
і Житомирській 
міській радах.

Раніше, за старих і добрих 
часів, коли влада області і влада 
обласного центру жили і працю-
вали задля спільного завдання та 
мети, такого ніхто не міг навіть 
уявити. Адже Житомирський 
міський голова, як і його колеги 
із Коростеня, Бердичева, Ново-
града-Волинського, зазвичай був 
присутнім на сесіях Житомир-
ської обласної ради.

Нині така співпраця між 
мерією Житомира та владою 
Житомирської області не в моді, 
а тому сесії проходять в один 
і той же час. Щоправда, існує 
версія, що керівники міста Жи-
томира стали призначати сесії 
Житомирської міськради вод-
ночас із сесіями обласної ради 
для того, щоб дезорієнтувати 
громадських активістів. Пред-
ставники громадськості вже де-
кілька років поспіль вважають 
за потрібне бути присутніми на 
сесіях і таким чином впливати 
на ситуацію у владі. Обласна 
рада знайшла протидію таким 
«інтервенціям» активістів, за-
провадивши режим перепус-
ток. Ну а мер Житомира та його 
команда вирішили не обмеж-
увати активістів у присутності 
на сесіях. Очевидно, саме тому 
17 вересня 2019 року основна 
маса громадських активістів 
подалася до Житомирської 
міської ради. Натомість сесія 
Житомирської обласної ради 
проходила в обстановці віднос-
ного спокою, хоча знову ж таки 
півсотні міліціонерів та нацг-
вардійців півдня стовбичили 
у коридорах, фойє та на подвір’ї 
«білого дому», щоб гарантувати 
порядок у сесійному залі.

Не пощастило 
мисливцям  
та дорожникам

Найпершою особливістю 
сесійного засідання Жито-
мирської обласної ради стала 

присутність за столом пре-
зидії нового губернатора Ві-
талія Бунечка. Зовсім новий 
(бо немісцевий) голова Жито-
мирської ОДА поки що лише 
знайомиться із життям Жито-
мирщини, а тому із його вуст 
у сесійному залі ні промов, 
ні навіть запитань не пролу-
нало. Щоправда, губернатор 
дозволив собі репліку стосовно 
недопустимості маніпуляцій 
навколо «дитячих» питань, які 
раз-по-раз у залі таки виника-
ли. Ну а справжнім господа-
рем ситуації на сесії почувався 
голова Житомирської облради 
Володимир Ширма. Розмови 
про зміни на «капітанському» 
мостику Житомирської об-
ласної ради виявилися лише 
чутками або ж таким собі 
розвідувальним прийомом із 
визначення можливих реак-
цій «героїв» та «персонажів» 
стосовно змін і кадрових пере-
становок на владному олімпі 
Житомирщини. І якщо коман-
да Віталія Бунечка нині лише 
формується, а остаточний ї ї 
склад має оформитись вже 
після проведення міжнарод-
ного українсько-білоруського 
форуму на початку жовтня, 
то керівництво Житомир-
ської  обласної  ра ди може 
змінитися так само восени. 
Адже В. В. Ширма – людина 
із команди Петра Порошенка, 
хоча із «пташенятами» гніз-
да Геннадія Зубка він завжди 
тримався на відстані. Тим не 
менше, представники «Слуги 
народу» можуть-таки пере-
трусити керівний склад Жито-
мирської обласної ради. Хоча 
це, мабуть, якраз той випадок, 
коли кажуть: «а вы друзья как 
не садитесь, всё ж в музыканты 
не годитесь». Та й, зрештою, 
В. І. Бунечку не так і важливо, 
хто буде формально очолювати 
обласну раду. Як кажуть, якщо 
Ширма, то й Ширма.

Ст о с о в н о  В оло д и м и р а 
Ширми, то 17 вересня він до-
волі швидко і без особливих 
затримок та дискусій провів 
сесійне засідання. Незважа-
ючи на те, що депутати мали 
розглянути аж 82 питання, 
вже о першій годині дня се-
сія вийшла на фініш. Нічого 
особливого чи надзвичайно-
го депутати не вирішували. 
Успішно проголосували за 
десяток звернень до Кабмі-
ну України, внесли зміни до 
статутів майже двох десятків 
комунальних підприємств та 
установ. Відверто не пощасти-
ло мисливсько-рибальському 
об’єднанню «Сімаківське» та 

мисливському клубу «Бла-
зер», бо депутати не захотіли 
погоджувати відведення для 
них гектарів  мис ливських 
угідь. Так само невдахами під 
час сесії виявились керівник 
Служби автомобільних доріг 
Житомирської області Г. Сав-
ченко та начальник управління 
промисловості, транспорту та 
зв’язку Житомирської ОДА 
Р. Крисюк. Обох раніше по-
важних чоловіків депутати 
рекомендували звільнити. Ро-
мана Крисюка має звільнити 
губернатор Віталій Бунечко, 
а Геннадія Савченка, швидше 
за все, звільнятимуть началь-
ники із Києва.

Інтернати закриватимуть 
і надалі, а Бердичеву – 
знову пощастило?

Сесія несподівано затрима-
лася на питанні про припи-
нення (закриття) Ушомирської 
школи-інтернату, що у Корос-
тенському районі. Виявилося, 
що депутати не відають, куди 
подінуться діти, які раніше на-
вчалися у цьому навчальному 
закладі, а масла у багаття під-
кинув депутат В. В. Нагорняк 
із Коростеня, який сказав, що 
у кожному районі Житомир-
щини сьогодні є по дві сотні 
д ітей із  неблагополу чни х 
сімей, яких треба ізолювати 
від негативного і асоціального 
впливу батьків. Ще один депу-
тат Т. Собко висловив думку, 
що профільна комісія із гума-
нітарних питань, яку очолює 
депутатка О. Галагуза, виявила 
свою неспроможність вивчити 
питання про потребу у закрит-
ті Ушомирської школи-інтер-
нату. Знову ж таки Володимир 
Ширма вже на підвищених 
тонах кинувся переконувати 
депутатів, що питання вивче-
не, за діток переживати не 
варто, а школа-інтернат в Ушо-
мирі буде все ж таки закрита. 
А для Бердичева керівництво 
Житомирської обласної ради 
вирішило подарувати ділян-
ку із розпочатою забудовою 
спортивного комплексу. Що-
правда, та ділянка має вже на-
віть скандальну славу, бо свого 
часу міська влада Бердичева 
передала ділянку під забудову 
спортивного комплексу у роз-
порядження Бердичівського 
медичного коледжу. Коледж 
самотужки розпочав будів-
ництво, але у 2017-му році 
нинішня Житомирська рада 
взяла й звільнила директора 
навчального закладу. Новий 
директор коледжу (про якого 

мова на сесії ще раз зайде) ви-
рішив відмовитися від намірів 
свого попередника і за допо-
могою депутатів-бердичівлян, 
яких у складі Житомирської 
облради аж дев’ять, передав 
ділянку із розпочатою будо-
вою спорткомплексу для по-
треб міста Бердичева. І ось 
17 вересня 2019 року депута-
ти обласної ради остаточно 
«освятили» долю довгобуду, 
передавши ділянку із розпоча-
тим спорткомплексом громаді 
Бердичева.

Втім, Бердичів потерпає, 
як виявилося,  не лише від 
нестачі спортивних споруд. 
Ще гіршою ситуація у місті 
із очисними спорудами, які 
мали б забезпечувати Берди-
чеву екологічну безпеку. Бер-
дичівлянин Олег Козловський 
близько п’яти хвилин перелі-
чував отруйні речовини, яки-
ми Бердичів забруднює води 
аж до Дніпра.

А Клименюка  
знову не почули!

Під завісу сесії, коли де-
путати поспішали на обід, 
бо працюва ли взагалі  без 
перерви, настала черга для 
виступів громадських акти-
вістів. Виявилося, що декому 
із них голова Житомирської 
обласної ради надавав не лише 
задекларовані та обіцяні 2–3 
хвилини, але й більше часу. 
Серед тих, хто записався на 
виступ у сесійному залі, був 
і колишній директор Берди-
чівського коледжу Володимир 
Клименюк, який якраз і міг 
би розповісти про усі дета-
лі та обставини будівництва 
спортивного коледжу, про 
який говорилося вище. Проте 
Володимир Клименюк почав 
виступ із того, що робиться 

сьогодні у стінах коледжу, 
який свого часу (ще 2–3 роки 
тому) вважався одним із най-
кращих медичних коледжів 
України. Сьогодні тут виконує 
обов’язки директора колишній 
підполковник міліції, який 
розпочав у коледжі справді 
кадрову лихоманку. Звісно, де-
путатам Житомирської облас-
ної ради не хотілося слухати 
Володимира Клименюка (та-
кож колишнього депутата об-
лради), бо ж багато хто із них 
прекрасно розумів, що у квітні 
2017-го Клименюка звільнили 
не законно, а внаслідок домов-
леностей і політичних інтриг. 
Ба більше, чимало депутатів 
знають і про те, що Володимир 
Клименюк, позбувшись робо-
ти, самотужки виховує і рос-
тить дванадцятирічну доньку. 
Звісно, чоловікові за таких об-
ставин особливо нелегко. Але 
17 вересня 2019-го року у залі 
Житомирської ради виступ 
колишнього директора Бер-
дичівського медколеджу знову 
виявився непочутим. Голова 
облради В. В. Ширма у той 
час, поки Клименюк говорив 
про вибрики нинішнього ке-
рівника медичного коледжу, 
намагався «просвітити» губер-
натора В. І. Бунечка, аби і той 
був у курсі того, що відбува-
ється у стінах Бердичівського 
медичного коледжу. Кажуть, 
що Житомирська обласна рада 
оголосила конкурс на посаду 
директора напрочуд відомого 
у нашій області навчального 
закладу. Цікаво, чи зможуть 
керманичі, які навчилися за 
помахом руки вирішувати 
долі людей, все ж таки наре-
шті обрати нового керівника 
навчального зак ладу.  І  ще 
одне – чи не стане директором 
медичного закладу знову ж 
таки міліціонер?

Дві сесії – в один день:  
все, як завжди, дива не сталося
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Заступник на-
чальника відділу 
управління охорони 
здоров’я обласної дер-
жавної адміністрації 
заволодів державни-
ми коштами на суму 
більше 77 тис. грн.

Про це повідомляють у пре-
сслужбі прокуратури Житомир-
ської області. Посадову особу об-
винувачують у скоєнні злочину 
за ч. 2 ст. 190 КК України (шах-
райство, вчинене повторно, що за-
вдало значної шкоди). Досудовим 
розслідуванням установлено, що 
чиновник, скориставшись служ-
бовою недбалістю посадових осіб 
обласного центру профілактики 
та боротьби зі СНІДом Житомир-
ської обласної ради, зловживаючи 

довірою, протягом майже двох 
з половиною років, з червня 2014 
по жовтень 2016 рр., заволодів дер-
жавними коштами на загальну 
суму 77 443 грн.

Зокрема, він надав усі необ-
хідні документи та написав заяву, 
відповідно до якої його прийнято 
за сумісництвом на посаду лікаря-

епідеміолога відділу профілак-
тичної, організаційно-методичної 
роботи та епідмоніторингу. Однак 
своїх посадових обов’язків не ви-
конував, насправді не працював, 
при цьому отримуючи зарплату.

Справу розглядатиме Коро-
льовський районний суд міста 
Житомира.

Дорожньо-тран-
спортні пригоди 
сталися у Житомир-
ському, Любарському, 
Малинському та Но-
воград-Волинському 
районах.

Про це інформують у відділі 
комунікації поліції Житомирської 
області. Унаслідок ДТП тілесні 
ушкодження отримали щонай-
менше дев’ятеро осіб. У більшості 
випадків поліція вже розпочала 
досудові розслідування.

«Увечері 15 вересня до обласної 
лікарні у тяжкому стані було до-
ставлено 25-річного жителя села 
Ковалівки Житомирського району. 
Як з’ясувалося згодом, травми хло-
пець отримав у результаті ДТП.

Попередньо 38-річний водій 
автомобіля «Volkswagen», руха-
ючись автодорогою Виступовичі-
Житомир-Могилів-Подільський, 
поблизу смт Гуйви, не впорався 
з керуванням та здійснив наїзд 
на хлопця, коли той перетинав 
проїжджу частину дороги на пі-
шохідному переході.

Унаслідок ДТП у Житомир-
ському районі 15 вересня постраж-
дав 79-річний велосипедист. Пен-

сіонер перетинав дорогу на своєму 
двоколіснику, коли зіткнувся з ав-
тобусом під керуванням 64-річного 
жителя обласного центру, який 
рухався у напрямку Житомира. 
Керманич двоколісника отримав 
численні травми, з якими його 
було доставлено до районної лі-
карні», – йдеться у повідомленні.

Ще одна ДТП сталася у неділю 
на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин, 
поблизу села Пиріжки у Малинсько-
му районі. За попередньою інфор-
мацією, 67-річний водій «Renault 
Kangoo» не впорався з керуванням 
та допустив зіткнення з автомобі-
лем ГАЗ 3110, коли той проїжджав 
перехрестя. Унаслідок дорожньо-
транспортної пригоди 66-річна 
пасажирка автомобіля «Renault» 

отримала численні травми, після 
чого жінку було госпіталізовано 
до травматологічного відділення 
районної лікарні. У більшості ви-
падків поліція Житомирщини вже 
розпочала досудові розслідування.

– Безпека на дорозі є одним 
із пріоритетних напрямків пре-
вентивної діяльності поліції, тож 
ми закликаємо водіїв та пішоходів 
до безумовного дотримання пра-
вил дорожнього руху задля вашої 
безпеки та безпеки інших його 
учасників, – зауважив заступник 
начальника ГУНП у Житомирській 
області Артем Лисогор. – Загалом 
же з початку року на автошляхах 
регіону сталося 4 237 ДТП, з них 
914 – з потерпілими. У результаті 
загинуло 127 осіб і травмовано 949.

На Житомирщині один 
із керівників управління 
охорони здоров’я  
привласнив більше 77 тис. грн

На вихідних у ДТП  
на Житомирщині 
травмувалося 10 осіб

Житомирському 
центру надання екс-
треної медичної допо-
моги та медицини ка-
тастроф товариство, 
яке мало забезпечити 
КП, заборгувало май-
же 1 млн грн.

«Йдеться про те, що у жовтні 
2018 року, за результатами прове-
дених публічних закупівель, між 
КУ «Центр екстреної медичної до-
помоги та медицини катастроф» 

та київським товариством з об-
меженою відповідальністю укла-
дено договір про забезпечення 
дизельним пальним на загальну 
суму понад 4 млн грн.

Проте з початку 2019 року то-
вариство порушило умови догово-
ру та припинило виконувати взяті 
на себе договірні зобов’язання, за-
боргувавши замовнику пального 
на 991 тис грн, які були сплачені 
на його рахунок з обласного та 
міського бюджетів», – повідомля-
ють у пресслужбі прокуратури 
Житомирської області.

Наразі справа перебуває на 
розгляді у Господарському суді 
Київської області.

На Житомирщині 
почастішали випад-
ки збереження та 
вирощування заборо-
нених наркотичних 
речовин.

Упродовж оперативно-про-
філактичних заходів, що нині 
тривають на території області, 
поліцейські виявили 111 неза-
конних нарковмісних посівів, на 
яких знищено майже 5,1 тисячі 
голівок маку та близько 11,5 тися-
чі рослин конопель. За кожним із 
зареєстрованих фактів розпочаті 
кримінальні провадження.

9 вересня у м. Коростені опе-
ративники кримінальної поліції 
під час проведення огляду домо-
володіння 53-річного жителя с. 
Шершнів виявили та вилучили 
поліетиленовий пакет із голо-
вками снодійного маку. За сло-
вами господаря, він самостійно 
виростив нарковмісні рослини та 
зберігав їх для власного вжитку.

10 вересня під час санкціоно-
ваного обшуку дільничні офіцери 
поліції Житомирського району 
в с. Садки виявили та вилучили 
за місцем проживання 39-річної 
жінки рослини коноплі, подріб-
нену масу та білий порошок. 
Жінка також переконувала пра-
воохоронців, що усе вирощувала 
і готувала виключно для себе.

Загалом упродовж лише 
13 вересня на території об-
ласті зафіксовано до десятка 
кримінальних правопорушень, 
пов’язаних із незаконним обігом 
наркотичних засобів: від виро-
щування конопель до зберігання 
амфетаміну.

У м. Андрушівці на одній 
з вулиць дільничні під час по-
верхневої перевірки виявили 
у 19-річного парубка пакунок 
із зеленою подрібненою масою 
вагою близько 50 г. А у Радомиш-
лі під час перевірки 22-річного 
місцевого жителя у його будинку 
виявлено два мішки із сухими 
рослинами конопель. В обох ви-
падках розпочаті досудові роз-
слідування.

Житомирському 
центру надання 
екстреної медичної 
допомоги заборгували 
пального майже  
на мільйон гривень

Наркотичний колапс 
на Житомирщині: 
поліція працює 
над вилученням 
заборонених речовин
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«Мати-героїня»: хто 
може претендувати?

До Хорошівського бюро 
правової допомоги зверну-
лась Надія Середа (ім’я та 
прізвище змінені з етичних 
міркувань, – прим. автора). 
Жінку цікавило, хто може 
отримати почесне зван-
ня «Мати-героїня» та хто 
може ініціювати подання 
кандидатури на присвоєн-
ня цього звання. Консуль-
тацію в межах проекту «Я 
маю право» надали фахівці 
Хорошівського бюро право-
вої допомоги.

Почесне звання «Мати-ге-
роїня» присвоюється жінкам, 
які народили та виховали до 
8-річного віку 5-ох і більше ді-
тей, у тому числі дітей, усинов-
лених у встановленому законо-
давством порядку, враховуючи 
вагомий особистий внесок 
у виховання дітей у сім'ї, ство-
рення сприятливих умов для 
здобуття дітьми освіти, роз-
витку їх творчих здібностей, 
формування високих духовних 
і моральних якостей.

Присвоєння почесного зван-
ня «Мати-героїня» провадить-
ся указом Президента України.

Висунення кандидатур до 
присвоєння здійснюється за 
місцем роботи кандидатки, 
у трудових колективах установ, 
організацій, підприємств. Якщо 
жінка не працює, висунення 
кандидатури можуть прово-
дити органи місцевого само-
врядування.

Клопотання про присвоєння 
почесного звання «Мати-геро-
їня», що порушуються органа-
ми місцевого самоврядування 
згідно із заявою жінки, яка пре-
тендує на присвоєння такого 
почесного звання, розгляда-
ються відповідними місцевими 
державними адміністраціями 
протягом місяця з дати над-
ходження такої заяви.

Виникли питання  –  за 
юридичною консультацією 
звертайтесь до місцевих цен-
трів та бюро правової допо-
моги. 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 на-
дання безоплатної правової 
допомоги).

КОЛОНКА

Руслан Мороз

У Житомирі прой-
шов круглий стіл на 
тему: «Зміцнення 
верховенства права 
в Україні», на який 
були запрошені суд-
ді Корольовського 
районного суду, спів-
робітники прокура-
тури Житомирської 
області, представни-
ки колегії адвокатів 
Житомирської облас-
ті, ЗМІ, громадські 
працівники.

Теми, які обговорювалися: 
«Право на справедливий суд – 
українські реалії»; «Громадський 
моніторинг судових засідань»; 
«Взаємодія суддів, адвокатури, 
прокуратури і громадськості».

Відкритість і доступність суду 
мають і зворотний бік медалі. Ра-
ніше безпеку судів забезпечували 
співробітники спецпідрозділу 
органів внутрішніх справ «Гри-
фон». Зі створенням Нацполіції їх 
прибрали, і суди фактично зали-
шилися без охорони. Там, де вона 
ще є, присутні всього один-два 
правоохоронці. Настільки слабка 
захищеність служителів Феміди 
змушує побоюватися злочинних 
посягань і небезпідставно. Вели-
ка кількість зафіксованих погроз 
і нападів як на обвинувачених, 
адвокатів, так і на самих судей не 
залишилася без уваги міжнарод-
них організацій; всі відповідні по-
рушення були зафіксовані у звітах 
МТПЛ і ОБСЄ.

Праворадикальні угруповання 
зривають засідання суду, агресив-
но налаштовані бізнесмени, які 
приходять до суддів за «справед-
ливим» рішенням, активісти, що 
приходять групами і викрику-
ють погрози, – це ті чинники, які 
позначаються на незалежності 
судової системи, на прийнятті 
рішень суддями і на долях обви-
нувачених. Поки судді не будуть 
відчувати себе у безпеці, існує 
ймовірність тиску на них. Також 
гостро відчувається проблема 
нестачі кадрів. Суди закидають 
клопотаннями, і вони не справ-
ляються, що може призводити 
до затягування певних процесів. 

Наприклад, у тому ж Корольов-
ському районному суді на даний 
момент тільки 4 судді мають по-
вноваження з 15 необхідних.

Голова Корольовського район-
ного суду Ю. І. Драч наголосив 
також і на позитивних змінах, 
які відбулися за останній час. 
Наприклад, камери утриман-
ня ув'язнених, які перебувають 
у будівлі суду, були приведені до 
європейських стандартів. Також 
він зауважив про відкритість до 
конструктивної критики і готов-
ності суддів вдосконалюватися, 
йти на діалог, взаємодіючи з ад-
вокатами, ЗМІ та правозахисни-

ми організаціями.
Журналіст Руслан Мороз за-

значив, що існує велика кількість 
пресрелізів, що розсилаються 
для ЗМІ від поліції, прокуратури 
і СБУ, але немає нічого подібно-
го від судів. ЗМІ хочуть бачити 
і показати роботу суду, але не 
мають достатньої інформації. 
Подібна нестача інформування 
призводить до відсутності хоро-
ших новин про дії наших судів. 
Журналіст закликав суддів опра-
цювати цей момент і поліпшити 
інформування ЗМІ. У відповідь 
голова Корольовського суду 
запросив його на зустріч для 
дискусії та обговорення даної 
проблеми.

Голова кваліфікаційно-дис-
циплінарної комісії адвокатури 
Житомирської області Наталія 
Радушинська розповіла про по-
зитивні тенденції. Про те, що 
кожна справа є важливою і що 
правосуддя в Україні все ж існує. 
Так, є гучні справи, які на слуху 
у громадськості, але є і справи, 
про які мало хто знає, і велика 
кількість справедливих рішень, 
прийнятих судом, – заявила вона, 
закликаючи утримуватися від 

стереотипів про несправедли-
вість суду.

Адвокат і представник швей-
царської організації «Мережа 
Солідарності» Андрій Гожий 
розповів, що з точки зору єв-
ропейських стандартів право 
на справедливий суд в Україні 
відсутнє.

Важливою темою для обго-
ворення стала взаємодія ЗМІ 
та судів. Думки трохи розділи-
лися. З одного боку, об'єктивне 
висвітлення подій, судових про-
цесів, рішень суду – не є тиском 
на суд і приносять користь, 
надаючи публічності процесу. 
З іншого боку, існує проблема 
дезінформації. Деякі ЗМІ по-
дають неповні або неправдиві 
відомості, спотворюють інфор-
мацію і вішають ярлики на 
людей, яких суд ще не визнав 
винними (або невинними). Поді-
бні публікації можуть негатив-
но налаштувати громадськість 
проти суду і учасників процесу, 
що є вкрай небажаним і може 
вплинути на судовий процес. 
Громадські працівники, активіс-
ти і радикальні організації по-
чинають чинити тиск на суддів, 

нападати на адвокатів, погрожу-
вати обвинуваченим. Адвокат 
Андрій Гожий, спираючись на 
практику ЄСПЛ, висловив дум-
ку, що справедливий судовий 
розгляд може бути неможливим 
при «запеклій кампанії в пресі, 
спрямованій проти обвинуваче-
ного». Подібні проблеми тиску, 
на жаль, мають місце в судовій 
практиці України та неоднора-
зово фіксувалися спостерігача-
ми моніторингових місій.

На жаль, на круглий стіл не 
прийшли представники проку-
ратури. Це одна зі сторін судо-
вого процесу, яку дуже хотіли 
бачити інші учасники заходу, 
але, за словами глави КДКА, 
вони практично ніколи не при-
ходять на подібні заходи і не 
йдуть на діалог.

Представники суду також 
звернули увагу на кадрові змі-
ни, що відбуваються в органах 
прокуратури в зв'язку зі зміною 
влади після президентських 
і парламентських виборів. Це 
також могло стати причиною 
відсутності представників про-
куратури на зустрічі.

Це тільки перший захід 
у регіоні у межах дворічного 
проекту з моніторингу судових 
процесів і зміцнення верхо-
венства права в Україні. Пред-
ставники МТПЛ дізналися про 
нові проблеми, підтвердилася 
інформація, отримана з моні-
торингів, в т. ч. були отримані 
рекомендації від учасників 
круглого столу з тих аспектів, 
на які спостерігачам необхідно 
звернути увагу у своїй роботі.

У вересні планується ще 5 
подібних заходів в інших містах 
України. І ще два будуть про-
ведені у Житомирі, на які ми 
обов'язково запросимо всіх тих, 
кого не встигли або не змогли 
запросити на цей захід.

Судові реалії: у Житомирі 
обговорили проблему зміцнення 
верховенства права в Україні
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ТАТУЮВАННЯ – данина моді  
чи спосіб самовираження?

Валерія Наумова

Татуювання – сучас-
не мистецтво на тілі, 
про яке сьогодні мож-
на почути неодноз-
начні відгуки. Деякі 
вважають, що тату – це 
негарно, а деякі, навпа-
ки, активно набивають 
цікаві зображення, 
символи та фрази, щоб 
виділитися або просто 
тому, що це виглядає 
ефектно і незвичайно.

Важливо пам’ятати, що тату по-
трібно робити свідомо, чітко визна-
чивши для себе – потрібно це вам 
чи ні. Чимало тих, хто після того, 
як зробив тату, або незадоволені 
результатом, або хочуть прибрати 
його з тіла, а все тому, що воно було 
зроблено несвідомо, без зважування 
за і проти. Важливо розуміти, що 
тату – це не одяг чи аксесуар, який 
можна змінити, це на все життя. 
І нехай фраза «на все життя» зву-
чить банально, але оперуйте, при-
наймні, цим, коли думаєте про тату, 
оскільки звести його не так просто, 
як здається.

Процес зведення тату довгий, 
болючий і, що найнеприємніше, – 
дорогий. Уявіть собі ситуацію: ви 
набили тату, що й так недешево, 
а тут ще й забажали його звести, 
що теж коштує чимало. То де логі-
ка? Якщо ви все ще впевнені у тому, 
що хочете зробити татуювання, тоді 
далі поговоримо про те, як обрати 
надійного майстра з тату.

Обираємо тату-майстра
Передусім зверніть увагу на 

стерильність, оскільки цей аспект 
визначає ваше здоров’я і, безумовно, 
якість татуювання. Говорячи про 
стерильність, ми маємо на увазі: 
чисті й одноразові голки для тату, 
дезінфекцію місця, де відбувається 
сам процес набиття тату, необхід-
ний набір інструментів: одноразова 
капсула для фарби, рукавиці, спеці-
альна плівка, машинка, що також 
дезінфікована. Все це повинно бути 
чистим і не використаним раніше, 
інакше вас можуть заразити усі-
лякими жахливими хворобами, 
які часом можуть навіть коштувати 
життя.

Другий і також дуже важли-
вий момент – майстер. Не всі вмі-
ють професійно й якісно наноси-
ти татуювання, тому часто ті, хто 
обрав непрофесійного майстра, 
скаржаться на нерівні лінії або 
просто незадоволені малюнком, 

який отримали. Важливо оціни-
ти попередні роботи майстра, 
якщо не хочете отримати криве 
і непрофесійне тату. А зазвичай 
невдалі тату «ріжуть око», тому 
таке зображення хочеться звести 
або забити іншим, тут важливо 
врахувати і наступний пункт.

Ціна!
Скупий платить двічі, і це аб-

солютна правда. Якщо ви не хоче-
те нашкодити собі або отримати 
неякісне тату, то одразу обирайте 
хорошого майстра. Ні для кого 
не буде таємницею, що профі 
працюють не за дрібний куш, а за 
нормальні суми, з урахуванням 
вартості якісної фарби, хороших 
і зручних інструментів, а також 
власного таланту.

Тату-майстри ПРО
Машинка чи голка
«Працювати машинкою дуже 

зручно, особливо якщо це стосується 
великих робіт. Але рух stick & poke 

теж сьогодні дуже популярний. Якщо 
ми говоримо про використання ви-
ключно голки, то для маленьких 
тату і окремих ескізів по стилю stick 
& poke – в роботі важче і повільніше, 
проте результат цікавий», – розпо-
відає тату-майстер одного з жито-
мирських салонів Олексій.

Кольорові чи чорні
«Особисто мені подобаються 

мінімалістичні тату в одному ко-
льорі, але якщо замовник хоче яскраве 
тату різними кольорами чи тіль-
ки в одному кольорі, з тушуванням 
і тінями, то я тільки за, оскільки 
це завжди цікавий досвід», – ділиться 
тату-майстриня Марія.

Великі тату чи маленькі
«Ох, звісно простіше бити ма-

ленькі замовлення, але за них менше 
платять (сміється). Мінус великих 
робіт – завжди довго», – коментує та-
ту-майстер Олег.

За словами майстрів, найчасті-
ше роблять татуювання із зобра-
женням людей, природи, вислови 
і цитати, невеликі символи. Часто 

тату роблять у класичному сти-
лі, готиці, олд-скулі, мінімалізмі. 
Найпопулярніші шрифти – курсив, 
друкований шрифт, каліграфія.

Думка психолога
Незважаючи на те, що прихиль-

ників тату все більше, міфів навколо 
тих, хто робить татуювання, – не 
меншає. Як тільки не кажуть на тих, 
хто має татуювання: «зеки», «сидя-
чі», «фріки», «хворі», «невпевнені 
у собі», «закомплексовані». Отож 
журналісти «20 хвилин» звернулися 
до психолога, аби розвіяти міфи 
навколо цієї теми.

Цікавимося, чому люди роблять 
тату. «Кожна людина має право на 
самоствердження і прояв своєї осо-
бистості. Татуювання – один із 
можливих механізмів прояву себе 

і свого бачення світу», – зазначає 
дипломований психолог Ярослав.

На питання, чи пов’язано це 
з хворобами чи відхиленнями, 
спеціаліст зауважує: «Ні. Це такий 
самий спосіб проявити себе і свою 
унікальність, як зачіска або стиль. 
Звісно, якщо людина надто захоплю-
ється татуюваннями, це говорить 
про якісь відхилення або про залеж-
ність від татуювань, проте якщо це 
у нормальній, звичайній формі – це 
не говорить про якісь відхилення чи 
захворювання».

Запитуємо у психолога, 
чому суспільство так часто ста-
вить клеймо на татуйованих. 
«Це не більше ніж стереотипи. 
Пам’ятаєте, колись тату мали 
тільки ті, хто вів неприйнятний 
спосіб життя, відповідно у більшос-
ті відклалося, що лише такі люди 
можуть робити тату, проте це 
не так. Зараз тату-мистецтво 
набуло іншого значення. Сьогодні 
майстри пропонують гарні ескізи, 
які виглядають естетично і уні-
кально», – розповідає Ярослав.

Думка психолога цілком зро-
зуміла. У сьогоднішніх реаліях та-
туювання – абсолютно нормальне 
явище і вибір кожного.

За і проти
Ми також вирішили поспіл-

куватися з прихильниками тату-
мистецтва і з тими, хто виступає 
проти татуювань:

«У мене 12 тату. Всі вони неве-
ликі. 4 тату зроблені на честь моїх 
дітей. Дата народження старшої 
доньки, а це «Гу-Гу» – перше слово 
мого сина, також тут є імена моїх 
донечок «Віра» і «Надія». Є улюбле-
ний вираз: «Жну те, що сію», тату 
на честь мого чоловіка «HHH», що 
означає – «Human», «Hero», «Husband», 
ще його звати Натан, тому ці «Н» 
символічні.

Я обожнюю кожне тату. Це – як 
альбом з фото. Знаєте, як відбиток 
найважливіших подій у житті. Деякі 
просто люблять цікаві зображення 
набивати, бо гарно – це їх право, про-
те більшість вкладає дуже вагомий 
сенс у ці тату», – поділилася жито-
мирянка Олена, 34 роки.

Є й ті, хто виступає проти тату:
«Я нікого не засуджую, особисто 

для мене – це неповага до свого тіла. 
Це просто данина моді, ніякого 
мистецтва в цьому немає. Завжди 
думала, що тим, хто робить тату, 
скоріш за все, більше немає чим ви-
ділятися», – розповідає Світлана, 
27 років.

Отож кожен може сам обира-
ти: бити тату чи ні. Головне – чітко 
визначитися, чи вам це потрібно, 
далі – обрати надійного майстра 
і цікавий ескіз. Думка людей за-
вжди буде різна: комусь буде по-
добатися, а комусь ні – ви робіть 
найперше для себе.
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Монетизація пільг на оплату комуналки  
з 1 жовтня: що потрібно знати

У Житомирі напередодні  
Дня рятівника відзначили кращих  
з кращих представників героїчної професії

Субсидіант має са-
мостійно визначити, 
у якій формі бажає 
отримувати кошти, – 
готівковій чи безготів-
ковій.

Менш ніж за 2 тижні в Україні 
розпочнеться третій і наймасш-
табніший етап монетизації пільг 
на оплату комунальних послуг. 
Що потрібно знати отримувачам 
субсидій – далі.

Безготівкова форма
Як повідомили у пресслужбі 

Мінсоцполітики, згідно з прийня-
тим Кабміном рішенням, функці-
онуватиме паралельно дві системи 
надання пільг у грошовій фор-
мі – готівкова і безготівкова. Пільги 
у безготівковій формі будуть при-
значатися всім пільговикам в авто-
матичному режимі, за прикладом 
безготівкового надання субсидій 
через «Ощадбанк». Для цього АТ 
«Ощадбанк» вестиме персоніфіко-
ваний облік пільговиків та коштів, 
які надходитимуть на рахунок 
для виплати пільг (для кожного 
пільговика індивідуально). Після 

цього «Ощадбанк» здійснюватиме 
переказ коштів на рахунки управ-
ляючих, об'єднань, виконавців 
комунальних послуг на підставі 
договорів, що укладаються між 
ними та АТ «Ощадбанк».

«Такий механізм розроблений 
для забезпечення максимальної 
зручності категорій громадян, 
які мають право на пільгу і не 
звикли витрачати сили і час на 
оплату житлово-комунальних по-
слуг. Мова йде, насамперед, про 
людей похилого віку, які звикли 
до усталених алгоритмів дій і не 
хочуть його міняти», – повідомля-
ють у Мінсоцполітики.

Починаючи з жовтня поточ-
ного року виплату готівкових 
субсидій здійснюватимуть міс-
цеві органи соціального захисту 
населення. Для цього Пенсійний 
фонд має надати виплатні рекві-
зити (рахунки в уповноважених 
банках або поштові реквізити), на 
які пенсіонери отримують пенсію.

Субсидія готівкою
Пільги у готівковій формі при-

значатимуться на опалювальний 
період на підставі заяв, поданих 
у термін до 15 жовтня.

Тим, хто не отримує пенсію, 
виплата здійснюватиметься на 

відкриті раніше рахунки в АТ 
«Ощадбанк». Але якщо субси-
діант бажає отримувати моне-
тизовану допомогу на оплату 
комунальних послуг у іншій бан-
ківській установі, йому потрібно 
із відповідною заявою звернутися 
в структурний підрозділ з питань 
соціального захисту населення та 
надати реквізити рахунку в упо-
вноваженому банку, в якому є 
бажання одержувати субсидію 
готівкою. Монетизовану субсидію 
можна отримувати через будь-
який з нижче перелічених банків: 
АТ «Укрексімбанк», АТ «Ощад-
банк», ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», 
ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ 

«УКРСОЦБАНК», ПАТ «Райф-
файзен Банк Аваль», ПАТ «КРЕ-
ДОБАНК», ПАТ «УкрСиббанк», 
ПАТ «Ідея Банк», ПАТ «КРЕДІ 
АГРІКОЛЬ БАНК», ПАТ «ПІРЕ-
УС БАНК МКБ», ПАТ «АЛЬФА-
БАНК», ПАТ «ОТП Банк», ПАТ 
«Банк Альянс», ПАТ АКБ «Львів», 
ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», 
ПАТ «МТБ БАНК», ПАТ АБ «ПІВ-
ДЕННИЙ», ПАТ «Полтава-банк», 
ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
МІЖНАРОДНИЙ БАНК», ПАТ 
«СХІДНО- УКРАЇНСЬКИЙ БАНК 
«ГРАНТ», ПАТ «МЕГАБАНК», 
П АТ «СК А Й БА Н К»,  П АТ 
«Юнекс Банк», ПАТ «Комерцій-
ний Індустріальний Банк», ПАТ 

«Універсал Банк», ПАТ «БАНК 
КРЕДИТ ДНІПРО», ПАТ «АКБ 
"РАДАБАНК"», ПАТ «БАНК ВОС-
ТОК», ПАТ «Банк інвестицій та 
заощаджень», ПАТ «АКБ "КОН-
КОРД"», ПАТ «МОТОР-БАНК», 
ПАТ «КБ "АКОРДБАНК"», ПАТ 
«КРИСТАЛБАНК».

Одержувачі субсидії, у яких 
відсутні рахунки в уповноважених 
банках, до надання інформації 
про платіжні реквізити отриму-
ватимуть монетизовану субсидію 
через Укрпошту за адресою, вказа-
ною при зверненні за субсидією.

Тим, кому призначено безго-
тівкову форму допомоги (а це ті 
домогосподарства, які мають бор-
ги за комунальні послуги), отри-
муватимуть субсидію виключно 
через АТ «Ощадбанк».

Таким чином, кошти надхо-
дитимуть на особові рахунки 
пільговиків, які зможуть зняти 
їх зі свого рахунку у будь-який 
час. У Мінсоцполітики також 
додали, що, впроваджуючи дані 
механізми, уряд намагається 
створити максимальну зручність 
для громадян та забезпечити 
необхідні умови для розвитку 
прозорого та конкурентного 
ринку надання житлово-кому-
нальних послуг.

За врятовані 
життя, проявлені 
мужність та героїзм 
під час ліквідації 
надзвичайних по-
дій та ситуацій 24 
рятувальники Жито-
мирщини отримали 
відзнаки напередод-
ні дня свого профе-
сійного свята – Дня 
рятівника.

Воно відзначається в Україні 
17 вересня працівниками Дер-
жавної служби України з над-
звичайних ситуацій та іншими 
рятувальними формуваннями, 
які живуть та працюють під 
гаслом: «Запобігти. Врятувати. 
Допомогти».

«Цього року рятувальники 
подарували друге життя 118 жи-
телям області. Ліквідували 4876 
різного роду надзвичайних подій 
і ситуацій та надали допомогу 
населенню у нестандартних жит-
тєвих та аварійних ситуаціях, – 
зазначив у день свята очільник 
рятувальної служби області Ігор 
Нікітчук. – Крім того, групою 
піротехнічних робіт проведено 
роботи з очищення області від 
вибухонебезпечних предметів, 
що зберігає земля з часів Дру-
гої світової війни та сучасності. 
Цього року ними виявлено та 
знищено понад 636 різних бо-
єприпасів».

Побачити унікальні віде-
окадри буремних подій року, 
героїчних буднів, підготовки та 
вишколу рятувальників мали 
можливість і самі вогнеборці, 
ветерани та гості, запрошені на 
урочистості з нагоди професій-
ного свята, що відбулися цього 

дня в Управлінні ДСНС України 
в області. Подвиг загиблих та 
померлих колег і чорнобильців 
вшанували хвилиною мовчання 
та піснею «Небо тихо плаче».

На адресу представників ге-
роїчної професії звучали слова 
особливої подяки від представ-
ників органів влади, релігійних 
діячів та представників силового 
блоку.

За вагомі особисті досягнення 
у службовій діяльності, сумлінне 
виконання службових обов’язків, 
високий професіоналізм та з на-
годи Дня рятівника відзначено 
кращих з кращих представників 
героїчної професії. Зокрема, по-
чесні грамоти Державної служби 
України з надзвичайних ситуа-
цій отримали троє працівників 
управління. Ще 21 рятувальник 
нагороджений грамотами та цін-
ними подарунками керівництва 
області, місцевих органів влади 
та силових структур області.

Довершили святковий на-
стрій музичні привітання від 
творчих працівників ДСНС, 
шоу-театр «КЛЕМ» та народний 

художній колектив хореографіч-
ного ансамблю «Tin-Ton».

У ДСНС України
у Житомирській області
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Валерія Наумова

Важко уявити собі комфортне жит-
ло без комунікацій. Проводка в будинку 
і тема освітлення вважаються ключовими, 
оскільки від них залежить облаштування 
житла, а також його зручність та прак-
тичність. Без електрики в домі неможли-
ва робота техніки та електроніки, тому 
проведення електрики – дуже важливе. 
Безумовно, можна звернутися за допо-
могою до компанії, яка пропонує вста-
новлення проводки, проте якщо трішки 
поглибити свої знання у цій темі, можна 
самостійно встановити такі комунікації 
у своєму будинку. Не забувайте, що тема 
освітлення теж важлива. Якщо в будин-
ку буде неправильно встановлене світло, 
то це може нашкодити вашому зору, до 

того ж певні ділянки будинку не матимуть 
хорошого освітлення, що спричинить ряд 
незручностей.

Сьогодні існує безліч цінних реко-
мендацій стосовно того, як провести 
такі комунікації самостійно і якісно. 
Тут замало одного бажання зробити все 
самостійно, також потрібно враховува-
ти такі моменти як: вибір обладнання, 
матеріалів, а також вміння правильно 
встановлювати комунікації.

Яка існує проводка
Перед тим, як провести проводку в бу-

динку, слід згадати, що зробити це можна 
двома способами: відкритим і закритим. 
Закрита електропроводка має свої переваги 
і недоліки. Основний плюс такого способу 
проведення електрики – це те, що дротів не 
видно. Зовнішній вигляд стін не псують ко-
роби та інші конструкції. Однак захований 

у товщі стіни дріт легше пошкодити під час 
різних будівельних робіт, тому краще мати 
детальний план електропроводки в будин-
ку. До того ж будь-які роботи з проводами 
автоматично в цьому випадку передбачають 
новий ремонт.

Прихована проводка можлива дале-
ко не в кожному будинку. А ось відкриту 
можна розмістити де завгодно, навіть 
там, де є шанс приховати дроти в штро-
бах. Відкритий монтаж проводки надає 
зручності, якщо знадобиться робота 
з електрикою. Такий короб дуже просто 
розкрити. Проте сама конструкція, на 
думку деяких власників будинків, спо-
творює зовнішній вигляд стін і погано 
піддається декоруванню.

Обираємо кабель
ВВГ – електричний силовий кабель, 

з мідними жилами, ПВХ ізоляцією і зо-
внішньою захисною ПВХ оболонкою. 
Буває круглої і плоскої форми, відмінно 
укладається в кабельні канали та штроби, 
компактніше електропроводу марки NYM. 
Є різновид марки кабелю з негорючою 
ізоляційною і захисною оболонкою ВВГнг;

NYM (нум) – складається з одно-
дротяних мідних жил, ізоляцією із ПВХ 
і двох захисних оболонок: екструдованої 
крейдяної гуми, що володіє пожежобез-
печними властивостями. ПВХ захисна 
оболонка. Відносно м'який кабель, круглої 
форми, відмінно обробляється і простий 
у монтажі;

ПВС – кабель гнучкий, круглої фор-
ми, виготовлений з відпалених мідних 
багатодротяних жил, ізоляція і захисна 
оболонка з ПВХ. Доволі гнучкий, тому 
в основному експлуатується як кабель для 
підключення електроприймачів. В якості 
проводу силової електропроводки вико-
ристовується рідко.

ПУНП / ПБПП – за технічними харак-
теристиками схожий на ВВГ, складається 
з однодротяних мідних жил, має ізоляцію 
і захисну оболонку з ПВХ, але тонше, ніж 
у проводки марки ВВГ, тому трохи дешев-
ше. У зв'язку з останньою причиною часто 
використовується при монтажі силових 
електромереж житлових приміщень.

Основу частину проводки ми обгово-
рили – це кабель. А от що ж щодо вибору 
освітлення?

Проводка і освітлення – 
робимо житло комфортним
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Види освітлення
Робоче освітлення – локальне, воно 

повинно бути яскравим, але при цьому не 
напружувати очі. В якості робочого освіт-
лення використовується настільна лампа, 
торшер або бра.

Фонове освітлення  –  основне, 
для якого головне бути ненав'язливим. 
Для цього використовується люстра 
або плафон, що встановлюються в цен-
трі стелі, щоб отримати м'яке і роз-
сіяне світло.

Місцеве освітлення підкреслює 
окремі деталі інтер'єру. Для нього підійдуть 

різні лампочки, торшери, настінні лампи 
і світлодіодні стрічки.

Декоративне освітлення включає 
підсвічування підлоги і ліжка, тумби і по-
личок за допомогою вбудованих систем 
освітлення, підсвічування ніш і стелі. Таке 
освітлення створює затишну атмосферу 
у вашій оселі.

Кілька порад від дизайнерів:
• для того, щоб досягти гарної атмос-

фери, в сучасному дизайні використовують 
світлодіодну стрічку. Її встановлюють у ні-
шах, по краю стелі або в арковому отворі, 

що надає інтер'єру оригінальності;
• за допомогою освітлення можна візу-

ально збільшити або зменшити приміщен-
ня і розділити його на функціональні зони;

• в якості стельового світильника у про-
сторі приміщення вибирають і великі лю-
стри, і різні конструкції зі скла і пластика. 
У невелике приміщення вибирають менші 
вбудовані системи та світильники-плафони;

• якщо ваш інтер'єр у темних тонах, то 
необхідно вибирати потужні лампи;

• щоб розширити вузьку кімнату, 
світильники розташовують не в центрі, 
а ближче до однієї зі стін;

• для низьких стель вибирають світиль-
ники, спрямовані вгору, а для високих – ті, 
які висвітлюють стіни, залишаючи стелю 
затемненою;

• вузький коридор розширюють роз-
ташованими в один ряд світильниками, 
розміщеними по одній стіні;

• світильники з приглушеним світлом 
створюють романтичну атмосферу.

Отже, важливо врахувати вибір якіс-
ної проводки та правильно її встановити. 
А обираючи освітлення, обов’язково врахо-
вуйте той фактор, де воно буде розміщено 
і яке краще за все обрати.
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Ірина Хоцька

Сьогодні ми промо-
ніторили електронні 
петиції житомирян 
до місцевої ради та 
з'ясували, що найбіль-
ше турбує містян.

«У когось хліб –  
черствий, а у когось 
діаманти – маленькі»

Скільки б влада не годувала 
нас обіцянками про покращен-
ня рівня соціального життя та не 
запевняла нас, що як не нам – то 
нашим дітям однозначно стане 
жити легше та краще, ми все 
одно не віримо. На жаль, слова 
знову розходяться зі справами. 
І підтвердженням цього є хоча б 
найбільший резонанс житомирян 

навколо облаштування шкіл, де 
навчаються наші діти. Лідером 
серед списку петицій є прохання 
пана Валерія, котрий вимагає від-
новлення спортивного майданчи-
ка загальноосвітньої спеціалізо-
ваної школи № 20 м. Житомира. 
Наразі вже 284 з 300 необхідних 
містян вже позитивно відгукну-
лися з рішучою підтримкою на 
прохання автора.

Шкода, що своєю меншістю 
у кількості голосів тримається 
в рейтингу петиція, пов̀ язана 
із забезпеченням ремонту пере-
криття та покрівлі старого корпу-
су гуманітарної гімназії № 23 м. 
Житомира, одноповерхового 
корпусу «старої» школи, де досі 
навчаються наші діти…

«Їхати будемо? Га?»
Проблемою позбавлення жи-

телів Мальованки можливості 
діставатися Богунії переймаєть-
ся пані Бондаренко. Вже багато 
років житомиряни вимушені ро-
бити подвійні пересадки з однієї 

маршрутки на іншу, щоб спокійно 
дістатися запланованого місця 
призначення. Причому платити 
доводиться двічі…Ось так тиж-
день проїхалися, а на що жити 
ще 3 тижні?

Вуличні «пахощі»
Дійсно важливою для міста 

річчю вирішив зайнятися Ігор 
Філоненко. Пан Ігор пропонує 
зобов‘язати «Житомирводока-
нал» реконструювати очисні 

каналізаційні споруди міста 
з відкритого на закритий тип, 
оскільки вуличний сморід вже 
стає нестерпним для багатьох 
людей.

Набридливі черги  
або нервовий тик

Певно, кожен з нас знає, що 
таке виписатися або прописа-
тися в новому помешканні… 
Допоки візьмеш тисячу різних 
довідок, займеш чергу, то вже 
і починаєш передумувати щось 
змінювати у графі «місце реє-
страції фізичної особи». Тому 
містянин Юрій Міщенко просить 
місцеву владу створити єдиний 
електронний реєстр, де кожен 
може стати в електронну чергу 
у зручний для нього час. Більше 
того, потрібно почати цінувати 
людський час та дозволити жи-
томирянам приходити виключ-
но із власним паспортом. Решту 
копій та довідок мають робити 
за місцем реєстрації.

«Жорстокі» реалії Житомира: без 
даху над головою та очисних споруд

Валерія Наумова

Під час сесії Житомир-
ської міської ради 17 ве-
ресня депутати закли-
кали звернути особливу 
увагу на вибір інтернет-
провайдера, який буде 
обслуговувати електронні 
журнали у школах міста.

За словами депутата Олександра 
Рибака, важливо обрати надійні інтер-
нет-послуги, оскільки сучасні школярі 
можуть легко увійти в систему електро-
нного журналу: «Для початку важливо 
обрати хорошого провайдера, який 
надаватиме швидкі послуги інтернету, 
оскільки там буде велике навантаження 
на мережу, і інтернет працюватиме не-
якісно. Також тут питання кібербезпе-
ки, оскільки сучасні школярі можуть 
зламати і увійти в систему електро-
нного журналу і вносити туди щось 
від себе. Тому важливо визначити, хто 
надаватиме ці послуги, і забезпечити 

безпеку інформації».
Міський голова Сергій Сухомлин 

підтримав думку депутата і також на-
голосив, що окрім якісного інтернету, 
важливо забезпечити надійну техніку 
для роботи з електронним журналом: 
«Для електронного журналу потрібні 
планшети. Зараз говорять про те, що 
ця система працюватиме і на планшеті 
за 80$, нам головне придбати якісні і на-
дійні, щоб вони швидко працювали і ви-
тримували те навантаження інформації, 
яке буде. Потрібно затвердити технічні 
умови по придбанню цих планшетів».

У департаменті освіти зазнача-
ють, що школи виявляють ініціативу 
щодо участі у проєкті впровадження 
електронних журналів. «У нас шко-
ли виявляють бажання брати участь 
у цьому пілоті. Всі технічні моменти ми 
визначаємо з директорами, детально 
вивчаємо правильний перехід на цю 
систему. Нам потрібно пройти етап 
визначення і вивчення цього процесу. 
Що стосується безпеки інтернету, то 
ми працюємо над тим, щоб детально 
вивчити це питання і обрати якісного 
провайдера, після чого узгодити це 
з депутатами», – наголосив директор 
департаменту Валентин Арендарчук.

Валерія Наумова

Соціальна програма «Му-
ніципальна няня» почала 
працювати в Україні з 1 січня, 
охопивши кожен куточок краї-
ни. На сьогодні 52 жителі Жи-
томирщини скористалися цією 
програмою і офіційно працев-
лаштували свою няню.

Чому ж такі маленькі цифри, коли така 
зручна і корисна пропозиція від держави? На-
справді програма «Муніципальна няня» має 
чимало переваг:

1) відшкодування частини витрачених ко-
штів;

2) відшкодування здійснюється на кожну 
дитину окремо;

3) можливість притягнення няні до відпо-
відальності через укладений з нею договір.

Із мінусів – небажання батьків і нянь укла-
дати договір про співпрацю, а також невелика 
сума компенсації.

Безумовно, працевлаштування няні за такою 
програмою – непросте. Муніципальній няні 
необхідно офіційно оформити свою діяльність. 
Для цього потрібно зареєструвати юридичну 
особу або стати фізичною особою-підприємцем. 
Також няня має сплачувати державі податки, зві-

тувати та подавати декларації. Станом на 1 січня 
2019 року сума відшкодування становить 1626 
гривень. Якщо прожитковий мінімум зроста-
тиме – збільшуватиметься і розмір компенсації.

Така непроста процедура багатьох відштов-
хує, проте ті, хто скористалися такою послугою – 
зовсім не шкодують.

«Ми вирішили оформити мою сестру як 
няню за програмою "Муніципальна няня". 
У неї вже був оформлений ФОП, тому з цим 
складнощів не виникало. Сестра працює вдо-
ма і доглядає за моєю дитиною, бо я на роботі 
у період з 8:00 до17:00. Це дуже зручно, оскільки 
це – рідна людина. Дуже боюсь брати людей зі 
сторони, бо різні ситуації в житті трапляються.

В принципі, нам подобається, відшкодуван-
ня хоч і невелике, проте все одно якась копійка 
у сімейний бюджет, це краще, ніж нічого», – 
розповідає Олександра, мама 1-річного Олега.

Журналісти редакції «20 хвилин» вирішили за-
питати у матусь Житомира, чи знайомі вони з про-
грамою «Муніципальна няня», і ось що ми почули.

«Десь про це чула, але не вивчала це питання 
детально», – поділилася житомирянка Ірина.

«Ні, не знаю таку програму, а що це за няня 
така?» – запитує Ганна.

«Програма цікава, але дуже багато заморо-
чок з оформленням, зараз ніяка няня не захоче 
з паперами возитися», – наголошує Інга.

Чому така невелика кількість людей ско-
ристалася можливостями програми – невідомо. 
Можливо, це пов’язано із складністю проце-
дури, а можливо, через недостатню кількість 
інформованості суспільства про такі програми 
від держави.

На сесії міськради 
обговорили 
впровадження 
електронних журналів  
у школах Житомира

«Муніципальна няня»  
на Житомирщині:  
чи діє урядова ініціатива?
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Наумова Валерія

На паузі питання реорганізації 
двох житомирських шкіл на Польо-
вій, проте питання об’єднання двох 
спортивних шкіл ДЮСШ № 1 та 
ДЮСШ № 2 набирає обертів.

Коментарі департаменту, 
інтерв’ю з директоркою школи 
ДЮСШ № 1 та звернення батьків 
до міського голови: «Наша пісня 
гарна й нова», далі – все по порядку.

Нещодавно на телеканалі СК1 
директор департаменту освіти 
міськради Валентин Арендарчук 
розповів про мету злиття двох 
спортивних шкіл: «Необхідність 
об’єднати дві спортивні школи 
з’явилася для покращення умов пе-
ребування дітей у спортивній школі, 
а також дітей у 36-й школі, і щоб 
збільшити кількість місць у 21 
садочку. Приміщення спортивної 
школи на вул. Домбровського – це 
колишнє приміщення садочка, там 
знаходиться кабінет директора і 3 
класи уроків шахів. Секція волейболу 
і баскетболу працює у спортзалах 
загальних освітніх закладів. Тому 
це приміщення використовується 
тільки для занять шахами і як офіс 
директора першої спортивної шко-
ли. Ми для початку будемо шукати 
приміщення. Поки приміщення не 
знайдемо, то вони (школа – авт.) 
будуть функціонувати».

Ще на профільній комісії 
директор департаменту освіти 
наголосив: «Не може нам тут 
диктувати права одна людина, 
директор ДЮСШ № 1 пані Родіо-
нова… У неї офіс більше, ніж клас 
шахів, то про що мова?»

Журналістів редакції «20 
хвилин» зацікавило питання 
об’єднання двох спортивних шкіл. 
Крім того, не могли втриматися, 
щоб не побачити той самий «офіс» 
директорки ДЮСШ № 1.

Олена Родіонова відмовляла-
ся від інтерв’ю і коментарів щодо 
об’єднання шкіл не лише тому, що 
її відкрито ігнорують у департа-
менті, а і тому, що вона втомилася 
від постійних конфліктів: «Рівно 
4 роки тому була спроба зробити 
те саме, що вони хочуть зараз. Тоді 
мене офіційно викликав Арендарчук, 
і було попередження, що приміщен-
ня нашої школи хочуть віддати 36 
школі. Тоді зібрали батьківські 
збори, запросили депутатів, я була 
головою цього засідання, ми тоді про-
водили це все максимально прозоро. 
Тоді все було чесно. Мене попередили, 
ми зробили громадські слухання, ми 
відстояли свою думку».

За словами директорки ДЮСШ 
№ 1, цього разу батьки прийшли 
шоковані, оскільки дізналися про 
новину щодо об’єднання шкіл 
з сайту міськради: «Батьки при-
бігли до нас зі словами: «Ви бачили, 

що на сайті міської ради такий про-
ект з’явився? Що робити?» – Я кажу: 
«Яке об’єднання? Звідки?». Ніхто не 
знав і не був попереджений. Я одразу 
після того, як дізналася, написала 
лист Арендарчуку, чекала якоїсь 
інформації. Мене викликали в депар-
тамент у середу (4 вересня – авт.), 
я прийшла, а мені сказали: «Його 
(Арендарчука – авт.) немає, він 15 
хвилин тому пішов», я кажу: «Як 
немає? Мене викликали». Сказали 
чекати заступника. Заступник 
мені те саме говорить: «Ви ж уже 
пенсіонерка, чого ви тримаєтеся 
за своє крісло?». Ось розмова з де-
партаментом».

Те, що Валентин Арендарчук 
назвав «офісом директора», на-
справді – звичайна кімната, яка 
поєднує кабінет директора і учи-
тельську:

«У мене кабінет, а не офіс. Тут 
кожен стільчик – це для кожного 
тренера, ми тут проводимо об-
говорення, визначаємо цілі, плани. 
У мене заступник сидить у малень-
кій кімнаті, тут не так багато 
місця, тому приміщення для дирек-
тора і тренерів по факту спільне. До 
чого тут взагалі питання кабінету, 
коли мова йде про об’єднання?» – по-
яснює Олена Федорівна.

За словами директорки спор-
тивної школи № 1, вона готова 
піти з посади, але за приміщення 
і дітей – вона буде боротися. «Ви 
знаєте, справа навіть не в посаді, 
я готова піти сама, тут справа 
в тому, що безкоштовна спортивна 
школа, де кожен тренер настіль-
ки любить свою роботу, що не йде 
у інші заклади працювати, навіть 
якщо там платять більше, школа 
має працювати у нормальному при-
міщенні. Нам пропонують примі-
щення на вул. Київській, там зараз 
банк. Ну банк може і продовжити 
оренду, і що нам робити? Де діти 
будуть займатися?» – зауважує 
Олена Родіонова.

Приміщення спортивної шко-
ли невелике, воно дійсно вміщує 
кабінет директора з учительською, 
три класи шахів, хол, кабінет за-
ступника і вбиральню. Секції 
волейболу, баскетболу дійсно 
працюють з тренерами по шко-
лах міста. За будівлею є невелика 
територія, яку колись планували 
облаштувати під спортивний зал, 
але, на жаль, не було фінансової 
змоги це зробити.

«Ми кожну копійку, що нам 
виділяли, вкладаємо в цей заклад. 
Зробили потроху ремонт косме-
тичний, щоб дітям було комфортно 
займатися. Ми не претендуємо, нас 
влаштовує те, що у нас є, аби про-
сто хоч ця школа була…», – зазначає 
директорка ДЮСШ № 1.

Школа має свою чітку концеп-
цію навчання: прописані плани, 
де діти покращують свої навички 
щодня.

«У нас у школі навчання не таке, 
як у гуртках. У нас є чіткі програ-
ми, які учні мають вивчати і про-
ходити. У нас Марина Петренко 
виграла чемпіонат України з шахів 
до 10 років. Вона наша вихованка, 
не платних гуртків і курсів, а на-
шої школи для дітей, розумієте? Це 
результат. Це показник нашої робо-
ти. Ми готові і змагання проводити 
з цього виду спорту, ми можемо це, 
аби нам давали можливість, а не 
просто забирали приміщення», – 
розповідає Олена Родіонова.

Як неодноразово наголошува-
ли депутати гуманітарної комісії, 
департамент не створив нормальні 
умови комунікації з громадськістю, 
через що неодноразово виника-
ли конфлікти. Недомовленості 
та невміння чітко визначити цілі 
об’єднання спортивних шкіл ви-
кликають сумніви у громади міста.

Неодноразово лунали комен-
тарі від батьків ДЮСШ № 1, що 
владі міста потрібна лише ді-
лянка, оскільки неподалік шко-

ли будується новий будинок. Це 
лише чутки, проте саме через те, 
що немає чітких пояснень, і ви-
никають подібні теорії.

Батьки вихованців спортивної 
школи № 1 написали звернення до 
міського голови Сергія Сухомлина, 
де висловилися проти об’єднання: 
«Батьки вихованців ДЮСШ № 1 
звертаються до Вас з проханням 
не допустити злиття двох спор-
тивних шкіл, адже це суперечить 
насамперед законам України».

У іншому зверненні, до Вален-
тина Арендарчука, також просять 
про недопущення об’єднання 
шкіл: «Це порушує пункт 2 статті 

9 Закону України «Про позашкільну 
освіту», де зазначено: «Державна по-
літика у сфері позашкільної освіти 
спрямована на… збереження та 
розвиток мережі державних та ко-
мунальних закладів позашкільної 
освіти без права їх перепрофілюван-
ня, перепідпорядкування, злиття, 
передачі приміщень, обладнання 
техніки в оренду, концесію, відчу-
ження (продажу) землі, майна…».

Питання реорганізації шкіл 
на Польовій та двох спортивних 
шкіл Житомира внесене в поря-
док денний, проте рекомендацією 
погоджувальної ради знято з роз-
гляду сесії 17 вересня.

Залишити приміщення не можна об’єднати:  
про злиття двох спортивних шкіл Житомира
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Чи дозволить закон про імпічмент 
звільняти президента?

З 1 жовтня у ма-
газинах припинять 
приймати монети 
номіналом 1, 2, 5 копі-
йок, а Нацбанк почне 
вилучати з обігу 25 
копійок. Водночас на 
монети почнуть замі-
нювати банкноти 5 та 
10 гривень, а також 
з’явиться нова купюра 
найвищого номіналу – 
1000 гривень.

Як грошова реформа позна-
читься на щоденних розрахунках 
українців і на темпах інфляції за-
галом, дізнавалися експерти Цен-
тру громадського моніторингу та 
контролю.

Навіщо замінювати 
банкноти монетами?

Тривалість життя монет зна-
чно вища за тривалість життя бан-
кнот. Якщо монета може перебу-

вати в обігу 20 років, то банкноти 
низьких номіналів лише 2 роки. 
Саме такий практичний підхід 
є причиною грошової реформи 
останніх років.

Так, у квітні 2018 року в гаман-
цях українців почали з’являтись 
монети номінальною вартістю 1 
і 2 гривні. НБУ припинив випуск 
відповідних банкнот, поступово 
виводячи їх з користування.

Восени цього року в обіг увійде 
монета 5 гривень, а з 2020 року – 10 
гривень. Поки Нацбанк відкар-
бує 100 млн монет, які будуть 
використовуватись паралельно 
з банкнотами. У Нацбанку наго-
лошують, що банкноти відповід-
них номіналів будуть приймати 
при розрахунках, але припинять 
друкувати нові.

Паралельно з появою монет 
вищого номіналу з обігу зникнуть 
1, 2, 5 і 25 копійок. За словами 
глави Національного банку Яко-
ва Смолія, дрібні монети зрідка 
використовуються у розрахунках 
і майже не повертаються до бан-
ківської системи. Згідно з про-
гнозом, держава заощаджуватиме 
90 млн гривень на рік, які витрачає 
на їхнє виготовлення.

У НБУ наголошують, що за-

міщення банкнот монетами і ви-
лучення дрібних відбуватиметься 
поступово. Протягом трьох років 
громадяни зможуть без обмежень 
і безкоштовно їх обміняти. У під-
сумку в обігу залишаться тільки 
10 і 50 копійок.

Новий найвищий номінал
З 25 жовтня в готівковому обі-

гу з'явиться купюра номіналом 
1000 гривень. На лицьовому боці 
буде зображений портрет вчено-
го Володимира Вернадського, на 
зворотному боці – будівля Наці-
ональної академії наук України.

Банкнота 1000 гривень поміт-
но відрізнятиметься блакитним 
кольором і великим розміром 
(75×160 мм). Крім того, нова ку-
пюра матиме сучасний інфрачер-
воний та магнітний захисти.

«Оптично-змінний елемент 
SPARK має кінематичний ефект. 
При зміні кута освітлення бан-
кноти на ділянках зображення 
проглядаються переходи від зо-
лотистого до нефритового», – на-
голошують в НБУ на високому 
рівні захищеності нової банкноти.

Востаннє НБУ випускав бан-
кноту великого номіналу (500 грн) 
у 2006 році. Відтоді українська ва-

люта пережила серйозні девальва-
ції. Тож експерти наполягають, що 
вводити 1000-гривневу банкноту 
в Україні треба було кілька років 
тому.

1000 гривень: логічний крок 
чи підготовка до кризи?

Економісти зауважують, що 
наразі виведення банкнот дрібно-
го номіналу і введення більшого 
ніяк не пов’язані з інфляційними 
очікуваннями, а скоріше є обліком 
минулої інфляції.

Крім того, таким чином НБУ 
оптимізує свої витрати на виго-
товленні, зберіганні та транспор-
туванні грошей.

«Основна мета введення бан-
кнот великого номіналу – зни-
ження витрат на обслуговуван-
ня готівкового грошового обігу. 
Україна використовує паперові 
купюри, вироблені не за най-
більш передовими технологіями, 
які швидко старіють і вимагають 
заміни», – впевнений голова ради 
директорів Асоціації захисту ак-
тивів Олександр Сітухо.

Попри побоювання українців, 
фінансові аналітики запевняють, 
що введення нової великої купюри 

не вплине на зростання цін.
Виконавчий директор Еконо-

мічного дискусійного клубу Олег 
Пендзин підкреслює: «Нові гроші 
зменшать брак готівки і ніяк не 
вплинуть на зростання цін, оскіль-
ки інфляція залежить від кількості 
грошової маси в обороті, а не від 
номіналу банкнот».

Водночас поява вищого номі-
налу додасть зручності бізнесу, 
який проводить розрахунки готів-
кою на великі суми. Серед ризиків 
для населення фахівці називають 
активізацію фальшивомонетників.

«Мінусом як для населення, 
так і для всіх інших учасників роз-
рахунків готівкою є збільшення 
шахрайства та підроблення купюр 
високого номіналу. Але думаю, що 
це невелика проблема, оскільки до 
купюр високого номіналу завжди 
більш пильна увага», –зауважує 
кандидат економічних наук Євген 
Невмержицький.

В НБУ прогнозують, що завдя-
ки змінам середня кількість монет 
на одного українця зменшиться 
вдвічі, а банкнот – майже на трети-
ну. Це повинно впорядкувати бан-
ківську систему на рівні держави 
і спростити розрахунки готівкою 
для звичайних українців.

На початку вересня 
Верховна Рада ухвали-
ла законопроект про 
імпічмент президен-
та. Документ, пода-
ний Володимиром 
Зеленським, підтри-
мали 245 депутатів.

Що в президентському за-
коні і чи буде він працювати, 
з’ясовували експерти Центру 
громадського моніторингу та 
контролю.

Навіщо закон про 
імпічмент?

Відповідно до Конституції 
України, імпічмент – це особлива 
процедура притягнення до від-
повідальності президента. Про 
це йдеться у 111 статті Основного 
закону. Причиною для імпічмен-
ту може бути державна зрада або 
інший злочин, здійснений главою 
держави. Який саме злочин, Кон-

ституція не уточнює, так само як 
не пояснює деталей процедури.

Зокрема, в Основному законі 
зазначено, що імпічмент ініціює 
депутатська більшість, а справу 
розглядає спеціально створена 
тимчасова слідча комісія (ТСК). Її 
висновки та роботу перевіряє Кон-
ституційний та Верховний суди. 
Для усунення президента потрібно 
три чверті голосів у парламенті.

Щоб реалізувати цю процеду-
ру на практиці, потрібен закон, 
який би пояснював роботу ТСК. 
І такий закон існував до 2009 року, 
однак був визнаний неконститу-
ційним. Тож останні 10 років за-
пустити процес імпічменту було 
неможливо, навіть щодо прези-
дента-втікача Віктора Януковича.

Новий закон про ТСК ухва-
лила попередня Верховна Рада 
наприкінці своєї каденції. Доку-
мент, у якому було 1600 правок, 
законодавчо регулює повноважен-
ня парламенту щодо створення 
і діяльності тимчасових слідчих та 
спеціальних комісій під час про-
цедури імпічменту. Володимир 
Зеленський не підписав закон, при 

цьому строк ветування також ми-
нув. Тому, зауважують експерти, 
закон вважається затвердженим 
президентом і має бути підписа-
ний та офіційно оприлюднений.

Що запропонував 
Зеленський?

Попри існування закону про 
ТСК, Володимир Зеленський за-
пропонував уже новому парла-
менту власний законопроект «Про 
особливу процедуру усунення 
президента України з поста (імпіч-
мент)». Верховна Рада 10 вересня 
проголосувала за відповідний до-
кумент, але зробила це з порушен-
ням регламенту. Після першого 
читання фракції «Батьківщина» та 
«Європейська солідарність» мали 
зауваження до проекту. Також на 
доопрацюванні закону наполя-
гало Головне науково-експертне 
управління Верховної Ради. Не-
зважаючи на це, депутати одразу 
проголосували за закон в цілому.

Документ має 23 статті і зага-
лом дублює закріплені в Консти-
туції положення.

Відповідно до ухваленого за-
кону, Верховна Рада може достро-
ково усунути з поста президента 
«у разі вчинення державної зради 
або іншого злочину». Розпочати 
процедуру можуть 226 депута-
тів, подавши письмове звернен-
ня. Впродовж 30 днів парламент 
створює тимчасову слідчу комісію, 
до якої входить спеціальний про-
курор та спеціальні слідчі. Вони 
розслідують справу та готують 
постанову про звинувачення пре-
зидента. Глава держави зі свого 
боку може мати спеціальних за-
хисників. Робота ТСК обмежена 
6 місяцями. Після завершення 
слідства ТСК повинна передати 
парламенту свій висновок.

Для продовження процедури 
постанова повинна набрати 300 
голосів у Раді. Далі її розглядає 
Конституційний та Верховний суди. 
Перший перевіряє дотримання про-
цедури, а другий – склад злочину.

Після позитивних висновків 
обох судів парламент голосує за 
імпічмент президента. Щоб усуну-
ти главу держави від влади, закон 
вимагає не менше ніж 338 голосів. 

Голосування, як і на попередньому 
етапі, таємне.

У будь-яку мить президент 
може подати у відставку за влас-
ним бажанням. Тоді процедура 
імпічменту припиняється.

Що кажуть експерти?
Більшість експертів сходять-

ся на думці, що ухвалений закон 
неможливо буде застосувати на 
практиці. Вони наголошують, що 
замість спрощення процедури 
документ лише ускладнює це за-
вдання. Він, зокрема, не уточнює 
поняття злочину, яке може при-
звести до імпічменту, і встановлює 
стільки етапів, що перетворює 
усунення президента з посади на 
малоймовірний сценарій.

Сьогодні аналітики бачать 
два шляхи, які б зробили про-
цедуру імпічменту життєздат-
ною. На думку політолога Андрія 
Дуди, ефективніше було б, якби 
Зеленський підписав ухвалений 
раніше закон про тимчасові слід-
чі комісії. Інший варіант, який 
пропонують експерти, – це зміни 
до Конституції.

Банкнота в 1000 гривень та відмова 
від копійок: коли і навіщо?
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З нашим містом пов’язано ба-
гато захоплюючих історій, багато 
з яких невідомі широкому зага-
лу. Одна з них стосується нашого 
земляка – відомого письменника, 
педагога, барда Володимира Шин-
карука та однієї із найяскравіших 
постатей в царині сучасної поезії – 
Роберта Рождественського.

Про зустріч та тривале спіл-
кування зі знаменитим поетом 
наш відомий земляк розповів 
у статті, яку можемо знайти на 
сайті Міжнародного фестивалю 
«Пісенний Спас» імені Володи-
мира Шинкарука.

Рождественський увійшов 
у велику літературу на початку 
60-х років під час «хрущовської 
відлиги» разом з цілою плеядою 
молодих талановитих авторів: 
Андрієм Вознесенським, Євгеном 
Євтушенком, Беллою Ахмадулі-
ною, Іваном Драчем, Ліною Кос-
тенко, Олжасом Сулейменовим 
та іншими.

У 1981 році, коли Володимир 
Шинкарук познайомився з ним, 
Рождественський був на вершині 
слави. Мабуть, тоді на теренах Со-
юзу не було людини, котра б не 
знала його віршів чи пісень з його 
текстами. Варто лише пригадати 
пісні із телесеріалу «Сімнадцять 
миттєвостей весни» або поему 
«Реквієм».

Володимир Шинкарук приїхав 
до Москви для зйомок у популяр-
ній розважальній програмі «Спо-
емте, друзья!». Після зйомок вони 
з дружиною вирішили походити 
по Останкінському телебаченню – 
великій «фабриці мрій». І вони 

дійсно зустріли там величезну 
кількість знаменитостей, а коли 
уже виходили, у вестибюлі поба-
чили Роберта Рождественського. 
Він, як розповідають, мав яскраву 
зовнішність, і не впізнати його 
було неможливо, тим паче, що 
майже щотижня усі бачили його 
на екрані – поет вів телепрограму 
«Документальний екран».

Володимир Шинкарук, як сам 
зізнавався, набрався сміливості 
і підійшов. Йому поталанило, 
Рождественський запросив на 
свою передачу гостя, а гість за-
пізнювався. Цією обставиною наш 
земляк і скористався.

Вони розмовляли хвилин 
двадцять. Володимир встиг роз-
повісти, що викладає літературу 
в Житомирському педінституті 
і що паралельно займається му-
зикою. Оце приїхав до Москви на 
запис телевізійної програми.

А ще зізнався, що дуже любить 
творчість Рождественського, біль-
ше того – написав дві пісні на його 
вірші.

Ця новина, звичайно, не зди-
вувала Роберта Івановича. Весь 
Радянський Союз співав його 
пісні. Він поцікавився, на які ві-
рші написана музика. Шинкарук 
сказав, що на «Хіппі» та «На земле 
безжалостно маленькой…».

Рождественський задумався, 
а потім промовив:

– Цікаво було б почути.
Розмова закінчилась тим, що 

він дав Володимиру свою до-
машню адресу і номер телефона, 
а Шинкарук пообіцяв вислати 
записи цих двох пісень.

Повернувшись до Житомира, 
Володимир, як сам зізнавався, дов-
го не міг записати пісні на маг-
нітну плівку. Хотілося зробити 

це професійно. Нарешті записи 
вийшли майже такими, якими 
музикант їх хотів чути.

Незабаром його знову викли-
кали до Москви, на цей раз на 
зйомки програми «Шире круг!». 
У цій програмі наш земляк мав 
брати участь разом із Юрієм Ві-
збором – знаменитим кіноактором 
і бардом. Зйомки пройшли над-
звичайно вдало, і після передачі 
прямо зі студії Шинкарук зателе-
фонував Рождественському. На-
гадав йому про себе і повідомив, 
що привіз обіцяні записи. Роберт 
Іванович відповів, що його мож-
на буде знайти у Центральному 
Будинку літератора на вулиці 
Герцена.

Володимир приїхав на вулицю 
Герцена. Вахтер уже був поперед-
жений і швидко допоміг знайти 
Рождественського в одному із 
кабінетів.

– Ви не голодні? – запитав 
гостя після привітання Роберт 
Іванович. – Я саме збираюсь вече-
ряти. У нас тут чудовий ресторан. 
Складіть мені компанію.

«…Із страв, які нам подали за 
вечерею, я пам’ятаю лише смаже-
ну форель. До того я її ніколи не 
куштував. Зате у пам’яті збере-
глися усі деталі нашої розмови», – 
згадував Шинкарук.

– Чим же знаменитий ваш 
Житомир, окрім Корольова, 
Короленка і картинної гале-
реї? – раптом запитав гостя Ро-
джественський.

Володимир був вражений.
– Ви що, були у нашому місті?
– Ні, ніколи не був. Так у мене 

складається, що в Україні я чомусь 
буваю рідко.

– А звідки ж вам відомо про 
Корольова, Короленка, та ще й 

про картинну галерею?
– У Житомирі часто бувають 

мої друзі.
– А хто саме?
– Льотчики-космонавти, – від-

повів Рождественський.
Шинкарук пригадав, що Жито-

мир – це дійсно справжня Мекка 
для тих, хто пов’язав свою долю 
з освоєнням космосу. Побачити 
космонавта у Житомирі було 
майже так само просто, як і в Зо-
ряному містечку.

Нашому земляку захотілося 
більше розповісти про рідне 
місто:

– У Житомирі народився ге-
нерал Паризької комуни Ярослав 
Домбровський, поет Олександр 
Безименський, прозаїк Лев Ніку-
лін, драматург Валерія Врублев-
ська; тут певний час жили і пра-
цювали Денис Давидов, Олександр 
Купрін, Саша Чорний, Олександр 
Довженко, Юліуш Словацький, 
Юзеф Ігнаці Крашевський, Шо-
лом-Алейхем… У місті Новогра-
ді-Волинському Житомирської 
області народилася Леся Україн-
ка, місто Бердичів – батьківщина 
Василя Гроссмана і Фрідріха Го-
ренштейна, тут у 1850 році Оноре 
де Бальзак вінчався з Евеліною 
Ганською…

Рождественський уважно 
слухав. Коли Шинкарук закінчив 
свою коротку розповідь, він сказав:

– Ви так захоплено розповіда-
єте про рідний край. Мабуть, не-
погано було б вам написати щось 
на зразок своєрідного літератур-
ного путівника Житомирщиною.

Володимир обіцяв подумати 
над цією пропозицією.

Прощаючись, гість подарував 
Рождественському магнітофонний 
запис двох своїх пісень на його ві-

рші. Роберт Іванович запевнив, що 
прослухає їх найуважніше.

У 1997 році Шинкарук отримав 
стажування на кафедрі радян-
ської літератури Московського 
університету. Тоді ж йому вда-
лося вперше побувати у кварти-
рі Рождественського на вулиці 
Горького. Житомирянин привіз 
поету запашного поліського меду 
і записи іще трьох пісень на його 
вірші. Серед них була улюблена 
пісня Володимира «Отдать тебе 
любовь?». Саме вона найбільше 
сподобалась і Роберту Івановичу.

Про  час т е  с п і лк у ва н н я 
з Рождественським знала лише 
родина і найближчі друзі Шин-
карука. А Володимир пізніше 
картав себе за те, що під час зу-
стрічей не здогадався попросити 
поета підписати хоча б одну із 
його книг.

Андрій Козаченко

14 вересня 2019 року 
у День пам'яті Пре-
подобного Симеона 
Стовпника і матері 
його Марфи у ставро-
пігійному Свято-Геор-
гіївському чоловічому 
монастирі (м. Горо-
дниця Житомирської 
області) традиційно 
відзначили престоль-
не свято.

Про це повідомляють на сто-
рінці монастиря у соцмережі. До 
обителі завітали духовенство та 
віряни з різних куточків України. 
За богослужінням співав зведений 
братський хор монастиря та хор 
Введенського чоловічого монас-
тиря м. Києва.

З архіпастирським словом до ві-
руючих звернувся митрополит Бо-
риспільський і Броварський Антоній, 
який очолив Божественну літургію.

Після богослужіння відбула-
ся традиційна хресна хода, після 
якої митрополит Антоній привітав 
присутніх із престольним святом, 
а також намісника монастиря ар-
хієпископа Городнецького Олек-
сандра із 45-ю річницею служіння 
у священицькому сані. Владика 

Антоній побажав владиці Олек-
сандру подальшої плідної служби 
на благо нашої Церкви та її народу.

Усі бажаючі мали змогу при-
клонитися до святинь, серед 
яких – чудотворна ікона «Утоли 
Мои Печали». Шанований образ 
Пресвятої Богородиці був перене-
сений у Поліський край у 1903 році 
монахами зі святої гори Афон. При 
перенесенні святиня явила себе 
численними чудесами. Чудотвор-
ний образ помістили в Городниць-
кому в ім'я Георгія Побідоносця 
чоловічому монастирі. У роки 
гонінь на віру безбожники пере-
несли ікону у місце з нечистотами. 
Однак у 1944 році святиня знову 
зайняла своє місце у Свято-Геор-
гіївському храмі міста Городниці.

Як Шинкарук знайомив 
Рождественського з Житомиром

Монастир у Городниці відзначив престольне свято

 На фото: поет, прозаїк,  
     композитор, бард-виконавець  
     Володимир Шинкарук
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

• В УСПІШНУ, СТАБІЛЬНУ КОМПАНІЮ 
ПО ДИЗАЙНУ І ВИГОТОВЛЕННЯ ВИ-
СТАВКОВИХ СТЕНДІВ В КИЄВІ ПОТРІБ-
НО: РІЗАЛЬНИК ДСП, СКЛАДАЛЬНИК 
МЕБЛІВ, КРОМКУВАЛЬНИК, МОНТАЖ-
НИК ВИСТАВКОВИХ СТЕНДІВ. ОПЛАТА 
ДО 20000 ГРН. НАДАЄТЬСЯ ЖИТЛО. 
0979408446

• ВИРОБНИКИ ВАРЕНИКІВ ТА КОТЛЕТ 
НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. 
МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 
7/7.НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, 
ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗ-
ВОЗКА ВІД СТ.М.СВЯТОШИНО, АКА-
ДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО. 
0674343698,0674343683

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

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 ОБ-
ЯЗАТЕЛЕН. ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМА-
ЦИЯ 0974851152

• ЕЛЕКТРИК НА ВИРОБНИЦТВО НА-
ПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА, 
КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7. НАДАЄМО 
ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, ЖИТЛО, 
КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА 
ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, АКАДЕМ-
МІСТЕЧКО  ТА  З  М.  ВИШНЕВОГО. 
0674343698,0674343683

• ЕЛЕКТРИК НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РО-
БОТИ НА ЖИТОМИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ 
ЗАВОД. ГОТОВІ ВЗЯТИ ПРАЦІВНИКА З 
ІНВАЛІДНІСТЮ. 0678804116

• ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ  В  БУ-
ДІВЕЛЬНУ КОМПАНІЮ М.КИЇВ ТА 
М.ОДЕСА. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУ-
ВАННЯ. ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ЖИТЛОМ, 
СПЕЦОДЯГОМ,  ІНСТРУМЕНТАМИ. 
0443316367,0662017578

•	Інформаційні послуги	про	працев-
лаштування	у	Польщі,	різні	вакан-
сії,	доїзд	до	місця	роботи,	можли-
ве	працевлаштування	за	безвізом.	
(099)2430263,(095)0419267

• КУХАРІ НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФА-
БРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА 
ОБЛ. Г/Р- 7/7. НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ 
ХАРЧУВАННЯ, ЖИТЛО, КОРПОРАТИВ-
НИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯ-
ТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. 
ВИШНЕВОГО. 0674343698,0674343683

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

• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ РЕ-
ЖИМУ І ОХОРОНИ ПОТРІБНІ НА РО-
БОТУ. ВИМОГИ: НЕСУДИМІ, ФІЗИЧНО 
ЗДОРОВІ. Г/Р 1/3. З/П ВІД 7500ГРН. 
0974870271

• ОБВАЛЬНИКИ ТУШОК ПТИЦІ/РИБИ 
НА ХАРЧОВЕ ВИРОБНИЦТВО. МР- М. 
БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7. 
НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, 
ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗ-
ВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, АКА-
ДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО. 
0674343698,0674343683

• ОПЕРАТОР ОЧИСНИХ СПОРУД, РІЗ-
НОРОБОЧІ НА КАМЕНЕОБРОБНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО. МІСЦЕ РОБОМИ - М. ЖИ-
ТОМИР (С. ДОВЖИК). З/П ВІД 7500 
ГРН І ВИЩЕ. ВСІ ДЕТАЛІ ОБГОВОРЮ-
ЮТЬСЯ ПРИ СПІВБЕСІДІ. 0674102046

•	Офіційна робота	в	Європі	від	десят-
ків	прямих	роботодавців.	Польща-ЗП	
20-30	тис.грн.	Чехія,	Германія,	Фран-
ція,	Естонія-ЗП	35-45	тис.грн.	Нада-
ється	житло.	Допомога	з	докумен-
тами.	Л.МСПУ-АВ547294-10.09.10.	
0989569863,0955423425Вікторія

• ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ, 
ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУ-
ВАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ І ДОСТАВКА 
НА МІСЦЕ РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБО-
ТОДАВЦЯ. 0952872944;0677869928

•	Охоронці в	м.Київ.	Вахта	30/15,	
20/10,	15/15.	З/п	9000	грн.	Харчуван-
ня,	проживання	за	рахунок	піприєм-
ства.	0734069918,0952858119
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• ПЕРУКАР,  МАЙСТЕР  МАНІКЮ-
РА В САЛОН ГАРМОНІЯ КРАСИ. ГР.: 
9.00-20.00,  ЗП.:  6000-12000ГРН. 
0979532640

• ПОКОЇВКА (З/П 8000 ГРН), КУХАР 
(З/П 10000 ГРН) НА РОБОТУ В ГО-
ТЕЛЬ "РУСЬ", МІСТО КИЇВ. ГРАФІК ПО-
ЗМІННИЙ. МОЖЛИВЕ ПРОЖИВАННЯ. 
(044)2894515

•	Потрібні на	роботу	в	Польщу	швач-
ки,	зварювальники.	Робота	в	Німеч-
чині,	Швеції,	Франції,	Чехії,	Поль-
щі.	Ліцензія	МПСПУ	АВ547294	від	
10.09.10.	0995346335;0976759315;
0674550664

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕР-
НОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, 
КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖ-
ЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИ-
ТУВАННЯ. WWW.RUSTEXNO.COM.UA, 
RUSTEXNO2@GMAIL.COM., (050)924
2613,(050)5158585,(067)9040066

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

•	Работа в	Польше,	Чехии,	Герма-
нии,	Израиле.	Оформление	и	про-
езд	за	наш	счет.	З/п	от	30	000	до	80	
000	грн.	Сопровождение	на	время	
работы.	0665859090,0685859090

•	Рибопереробному підприємству	
(Київська	область)	потрібні	пакуваль-
ники	продукції,	обробники	риби,	водій	
навантажувача,	вантажники.	ЗП	від	
11000	грн.	Безкоштовне	житло	і	обі-
ди.	Виплата	зарплати	по	завершен-
ню	вахти.	0978101848,0509531032.

•	Робота в	Польщі.	Всі	вакансії	без-
коштовні,	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),+4853
7758355(viber),

РОБОЧІ НА ПИЛОРАМУ (ПИЛО-
РАМНИКИ, РІЗНОРОБОЧІ) ЗАПРО-
ШУЮТЬСЯ НА РОБОТУ. ГР.: 9.00-
18.00. ХОРОШІ УМОВИ РОБОТИ. 
0931255377,0967336422

• СЛЮСАР-РЕМОНТНИК НА ПОСТІЙ-
НЕ МІСЦЕ РОБОТИ НА ЖИТОМИР-
СЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД. ГОТОВІ 
ВЗЯТИ ПРАЦІВНИКА З ІНВАЛІДНІСТЮ. 
0678804116

• СПЕЦИАЛИСТ, ТЕХНИК, МОНТАЖ-

НИК ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ИНТЕР-

НЕТА (Г. КОРОСТЕНЬ) МОЖНО БЕЗ 

ОПЫТА РАБОТЫ. З/П 6000-7000 ГРН 

0675530344

• СТАРШИЙ КУХАР / БРИГАДИР НА 

ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. 

МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 

7/7. НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАН-

НЯ, ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. 

РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, 

АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕ-

ВОГО. 0674343698,0674343683

• СТРОИТЕЛЬ КОМПЛЕКСНЫХ РАБОТ. 

ФУНДАМЕНТ, ПЛИТКА, ОТДЕЛКА, МЕ-

ТАЛЛОПРОФИЛЬ КРЫША. КРУГЛО-

ГОДИЧНАЯ РАБОТА. ОПЛАТА ЕЖЕНЕ-

ДЕЛЬНАЯ. 0987100656

• ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК ЗАПРОШУЄМО 
В М. ОДЕСУ НА ОВОЧЕВІ БАЗИ, ПОЛЯ, 
САДИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ СІЛЬСЬКОГОС-
ПОДАРСЬКИХ РОБІТ. ПРОЖИВАННЯ 
ТА ХАРЧУВАННЯ! З/П: ВІД 8000ГРН. 
0673862697,0636309274

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.8. Продам Будинки в 
передмісті 

ПРОДАМ БУДИНОК В С.ГАЛЬЧИН, 
БЕРДИЧІВСЬКОГО Р-НУ, РАКУШНЯК 
ОБКЛАД. ЦЕГЛОЮ, 88М2, 4 КІМ., 
КУХНЯ, КОРИДОР, ВАННА, ВІРАН-
ДА, 76 С ПРИВАТ. ЗЕМЛІ, ІНДИВІД. 
ГАЗОВЕ ОПАЛЕННЯ, СКВАЖИНА, 
ГОСП.БУДІВЛІ. ЦІНА ДОГОВІРНА. 
0968415609
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «ІРША-ГРАНІТ», код ЄДРПОУ 24942758, інформує про 
намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу 
на довкілля.

1. Інформація про суб’єкт господарювання
ТОВ «ІРША-ГРАНІТ», 04053, м. Київ, вул. Магнітогорська, 

1, тел. (067)691 41 02, Директор Задорожний Василь Євгенійович
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні 

альтернативи
ТОВ «ІРША-ГРАНІТ» планує продовжувати розробку 

Васьковицького родовища лабрадориту Коростенського ра-
йону Житомирської області. Промислова розробка родовища 
проводиться з 1998 р. Спеціальний дозвіл на користування 
надрами № 1291 від 31 березня 1998 року, виданий Держав-
ною службою геології та надр України строком на 20 років, 
завершився 31.03.2018 року.

Запаси лабрадориту затверджені Протоколом ДКЗ Укра-
їни № 1940 від 19.03.2010 року у кількості 206 тис.м3, спільно 
залягаючої (порушених вивітрюванням лабрадоритів) – 13 тис.
м3. Вихід товарних блоків 28%.

Корисна копалина – незмінені вивітрюванням лабрадори-
ти коростенського інтрузивного комплексу нижньопротерозой-
ського віку. Спільно-залягаюча корисна копалина та відходи 
від видобутку блоків можуть в подальшому перероблятися 
на щебінь будівельний і камінь бутовий.

Враховуючи гірничогеологічні умови розробки родови-
ща, потужність і фізико-механічні якості корисної копалини 
та розкривних порід, технологічні особливості добування 
блочного каменю, на родовищі прийнята транспортна система 
розробки родовища із зовнішнім розташуванням відвалів 
розкривних порід.

Технічна альтернатива 1:
Розробка розкривних порід здійснюватиметься екскавато-

ром ЕО 5124. Транспортування пухких розкривних порід у від-
вал здійснюється автотранспортом – КрАЗ-256 Б. Технологічна 
схема добувних робіт передбачає одержання товарних блоків 
в дві стадії шляхом відокремлення від масиву монолітів, пере-
кидання їх на підошву уступу, а потім розділення монолітів 
на блоки потрібних розмірів. Відокремлення моноліту від 
масиву проводиться установкою стрічкового буріння СБУ-100 
за допомогою НРЗ та металевих клинків.

Вертикальне транспортування блоків виконується само-
хідним стріловим краном КС- 5363 Е, перевезення блоків на 
склад і відходів на переробку – автосамоскидами КрАЗ-256 Б.

Неконденційні великогабаритні блоки і відходи від 
видобутку корисної копалини можуть навантажуватись 
в автосамоскиди фронтальним навантажувачем ХZ-667. Для 
зачистки робочих майданчиків, проведення планувальних 
робіт на кар’єрних і під’їзних дорогах та відвалах використо-
вуватиметься бульдозер Т-170. Промисловий майданчик, на 
якому розташовуються адміністративно-побутові приміщення 
спрощеного типу, трансформаторна підстанція 160 кВ*А, склад 
ПММ знаходиться за 300 м від кар’єру.

Технічна альтернатива 2: раніше розробка аналогічних 
родовищ передбачалася з використанням буро-вибухових 
методів. Для відокремлення моноліту від масиву у скельній 
породі пробурювалася стрічка шпурів, у які встановлювалася 
вибухова речовина. Оскільки дані методи є економічно неви-
гідними через дороговизну вибухових матеріалів, необхідність 
оформлення дозволів на роботи підвищеної небезпеки та по-
водження з вибуховими матеріалами, а також вибухові методи 
підвищують природну тріщинуватість каменю, зменшуючи 
вихід його блочності, та є шкідливими для довкілля, технічна 
альтернатива 2 по використанню буро-вибухових методів не 
розглядається.

3. Місце провадження планованої діяльності, те-
риторіальні альтернативи

Територіальна альтернатива 1:
Васьковицьке родовище лабрадориту розташоване за 

0,8 км на схід від с. Васьковичі та за 5,0 км на північний схід від 
залізничної станції с. Бехи Коростенського району Житомир-
ської області. Найближчими населеними пунктами в районі 
родовища є села Ігнатпіль, Дідковичі, Межирічка, Михайлівка. 
Видобуток здійснюється в ліцензійних межах Васьковицького 
родовища лабрадориту на площі 1,7 га.

Територіальна альтернатива 2.
Обмеження щодо територіальної альтернативи 2 не роз-

глядаються у зв’язку з тим, що територіально Васьковицьке 
родовище лабрадориту розташоване в межах затверджених 
запасів, які підраховувалися по пробурених свердловинах 
з геодезичною прив’язкою. Родовище має точні географічні 
координати, які зазначаються у спеціальному дозволі на 
користування надрами.

4. Соціально-економічний вплив планованої ді-

яльності
Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. 

Найбільш важливим із соціально-економічних факторів є 
можливість поповнення місцевого бюджету (в т. ч. сплати 
рентної плати за користування надрами) і поліпшення за-
гальної соціально-економічної ситуації в районі, забезпеченні 
сировиною галузі будівництва та товарів народного промислу, 
зайнятості місцевого населення та працівників. Скарг від 
громадян в період розробки ділянки родовища не фіксувалося.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі 
параметри планованої діяльності (потужність, довжина, 
площа, обсяг виробництва тощо)

Кар’єр має наступні річні виробничі потужності:
– по гірничій масі – 17,857 тис.м3;
– по товарних блоках – 5,0 тис.м3;
– по породах розкриву – 1,13 тис.м3.
Режим роботи кар’єру цілорічний, 260 днів на рік, в одну 

зміну, тривалість зміни 8 годин. Середня глибина кар’єру на 
кінець відпрацювання до 30,0 м. Інженерно-геологічні умови 
родовища прості – середня потужність пухких розкривних 
порід – 3,0 м. Скельні розкривні породи на родовищі відсутні. 
Очікуваний водоприплив в кар’єр на кінцевий строк розробки 
становитиме 135,2 м3 /добу. По досвіду робіт на кар’єрах се-
редньодобові витрати води на виробничі потреби (зрошення 
вибоїв і шляхів) складають біля 10 м3/добу, а решта по системі 
каналів буде скидатись в існуючий меліоративний канал, який 
знаходиться на південь від родовища.

6. Екологічні та інші обмеження планованої ді-
яльності за альтернативами:

Технічна альтернатива 1:
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності 

встановлюються згідно Законодавства України з дотриманням 
нормативів гранично-допустимих рівнів екологічного наван-
таження на природне середовище, санітарних нормативів, 
радіаційного контролю, поводження з відходами тощо.

Технічна альтернатива 2:
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче технічна аль-

тернатива 2 не розглядалася.
Територіальна альтернатива 1:
В процесі ведення виробничої діяльності дотримуватись 

погоджених та відведених меж території та СЗЗ. Санітарна-за-
хисна зона (СЗЗ) для даного об’єкту відповідає діючим норма-
тивним документам (ДСП № 173 від 10.06.96 року) і становить 
500 метрів – дотримується.

Територіальна альтернатива 1:
У зв’язку з тим, що родовище існуюче територіальна 

альтернатива 2 не розглядалася.
7. Необхідна еколого-інженерну підготовка і захист 

території за альтернативами:
Технічна альтернатива 1:
При розробці родовища враховувати: – зняття розкрив-

них порід та складування їх у зовнішній відвал з подальшим 
використанням для рекультивації; – захисту території від 
несприятливих природних явищ (зсуви, ерозія схилів, під-
топлення тощо); – прокладка під’їзних шляхів та запобігання 
пилоутворення на них; встановлення попереджувальних, 
захисних та огороджувальних конструкцій; – здійснення 
маркшейдерсько-геологічних робіт та створення ефективної 
системи моніторингу.

Технічна альтернатива 2:
У зв’язку з тим, що родовище існуюче технічна альтер-

натива 2 не розглядалася.
Територіальна альтернатива 1:
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, 

екологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхід-
ному обсязі згідно чинного законодавства в межах планованої 
ліцензійної ділянки.

Територіальна альтернатива 2:
У зв’язку з тим, що родовище існуюче територіальна 

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

довкілля:
Технічна альтернатива 1: – можливі впливи планованої 

діяльності з експлуатації родовища на довкілля включають 
такі об’єкти, як-от:

Клімат і мікроклімат – зміни не відбудуться.
Повітряне середовище – потенційний вплив планованої 

діяльності на повітряне середовище передбачає здійснення 
викидів забруднюючих речовин при проведенні видобувних 
робіт, розкривних робіт, розвантажувально-навантажувальних 
робіт, роботи твердопаливного котла, виробництво бруківки, 
при роботі двигунів кар’єрної та автотракторної техніки, зва-
рювальних робіт та в процесі обслуговування техніки, а також 
при здуванні пилу з відвалів, бортів кар’єрів. Джерелом по-

стійного виробничого шуму та вібрації є гірниче обладнання 
та автотранспорт, що використовуються при видобуванні 
корисної копалини.

Геологічне середовище – потенційний вплив планованої 
діяльності на геологічне середовище передбачає порушення 
земної поверхні та зміну ландшафту, утворення кар’єрної 
виїмки і відвалів розкривних порід.

Водне середовище – потенційний вплив планованої ді-
яльності на водне середовище передбачає скиди очищених 
кар’єрних вод у існуючу меліоративну систему. Передбачено 
очистка кар’єрних вод перед скиданням їх у поверхневі водні 
об’єкти. В результаті відкачки вод кар’єрного водовідливу на 
кінець розробки родовища за рахунок порушення режиму 
фільтрації підземних вод водоносного горизонту зони крис-
талічних порід утвориться депресійна воронка.

Грунти – вплив на земельні ресурси проявляється при 
веденні гірничих робіт та пов’язаний з можливим частковим 
зниженням рельєфу місцевості. Використання додаткових 
земельних ділянок для розміщення додаткових об’єктів під-
приємства не передбачено. Після повного закінчення видобутку 
корисної копалини на родовищі у відпрацьованому просторі 
кар’єру передбачається облаштування водойми, а відвал роз-
кривних порід рекультивується під лісонасадження.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти та об’єкти 
природно-заповідного фонду – вплив матиме локальний ха-
рактер, в межах затверджених нормативів.

Навколишнє соціальне та техногенне середовище – до-
пустимий вплив в межах нормативів.

В результаті діяльності утворюються наступні види від-
ходів: відпрацьовані акумуляторні батареї, відпрацьовані 
моторні оливи та масла, відпрацьовані маслофільтри, ганчір’я 
промаслене відпрацьоване, відпрацьовані шини, тверді по-
бутові відходи, відходи зварювальних електродів, побутові 
стоки, зола летка.

Технічна альтернатива 2: – потенційний вплив планованої 
діяльності на повітряне середовище передбачає здійснення 
викидів забруднюючих речовин при проведенні видобування 
блоків за допомогою вибухових робіт, також є додатковим 
джерелом періодичного шуму від проведення вибухів при 
видобуванні корисної копалини.

Територіальна альтернатива 1:
Територіально Васьковицьке родовище лабрадориту 

розташоване в межах планованої ліцензійної ділянки і має гео-
графічну прив’язку та затверджені запаси корисної копалини.

Територіальна альтернатива 2:
У зв’язку з тим, що родовище існуюче та має географічну 

прив’язку, територіальна альтернатива 2 не розглядалася.
9. Належність планованої діяльності до першої чи 

другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть 
мати значний вплив на довкілля та підлягають оцін-
ці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт 
і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу 
на довкілля”

Згідно ст. 3 п. 3 ч. 3 Закон України "Про оцінку впливу на 
довкілля" планована діяльність належить до другої категорії 
видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, 
а саме: видобування корисних копалин, крім корисних копалин 
місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи 
землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок 
з відповідним цільовим використанням.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки тран-
скордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність 
значного негативного транскордонного впливу на до-
вкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати 
значного негативного транскордонного впливу (заче-
плених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу 
на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень дета-
лізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності 
із ст. 6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VІІІ від 
29 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та мож-
ливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може 
мати значний вплив на довкілля і відтак підлягає оцінці впливу 
на довкілля згідно Закону України “Про оцінку впливу на 
довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що 
передбачає:

– підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки 

впливу на довкілля;
– проведення громадського обговорення планової ді-

яльності;
– аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу 

на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт 
господарювання, а також інформації, отриманої від громад-
ськості під час громадського обговорення, під час здійснення 
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

– надання уповноваженим органом мотивованого ви-
сновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати 
аналізу, передбаченого попереднім підпунктом; – врахування 
висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про про-
вадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього 
повідомлення.

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

Забороняється розпочинати провадження планованої ді-
яльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення 
про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право 
і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема 
на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
планованої діяльності на довкілля, а також на стадії розгляду 
уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання 
звіту із оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу 
на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громад-
ськості надається можливість подавати будь-які зауваження 
і пропозиції до звіту та планованої діяльності, а також взяти 
участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру 
громадського обговорення на стадії звіту зі оцінки впливу на 
довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громад-
ського обговорення.

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

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюд-
нення цього повідомлення на веб-сайті Єдиного реєстру із 
оцінки впливу на довкілля громадськість має право надати 
уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього по-
відомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Подаючи такі зауваженні і пропозиції вкажіть унікальний 
номер, присвоєний справі щодо планованої діяльності при 
реєстрації цього повідомлення у Єдиному реєстрі із оцінки 
впливу на довкілля (зазначений у шапці повідомлення). Це 
значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших за-
уважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громад-
ськості вони будуть розміщені у Реєстрі та передані суб’єкту 
господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отри-
мання). Особи, що подають зауважень і пропозицій, своїм 
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних 
даних. Суб’єкт господарювання при підготовці звіту з оцінки 
впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати 
частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції 
громадськості, надані в процесі громадського обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації. Детальна 
інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на 
довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про проваджен-

ня даної планованої діяльності буде Спеціальний дозвіл на 
користування надрами з метою промислової розробки Вась-
ковицького родовища лабрадориту, виданий Державною 
службою геології та надр України.

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості 
до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля необхідно надсилати до 
Управління екології та природних ресурсів Житомирської 
обласної державної адміністрації, що розташоване за адре-
сою: 10014, м.Житомир, вул.Театральна, 17/20, тел./факс (0412) 
22-08-24, e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua, ou_ohorony@ukr.
net, контактна особа Семенюк М. М.

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність,  
яка підлягає оцінці впливу на довкілля
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

1. Нежитл. будівля (магазин «Будинок взуття» з базою) заг.пл. 9061,40 кв.м., за 
адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Київська 87. Дата торгів: 09.10.2019 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №373730 (уцінено лот № 365567);

2. Магазин заг.пл. 36.1 кв.м. та зем.ділянка заг.пл. 0.0098 га, К/Н1822510100:01:006:0278, 
за адресою: Житомирська обл., Коростишівський р-н., м. Коростишів, вул. Петровсько-
го, 15. Дата торгів: 10.10.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №374114;

3. 1/3 част. 2-кімн. квартири, заг.пл. 50,2 кв.м., житл.пл. 29,6 кв.м., за адресою: 
Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Шевченка 23, кв.15. Дата торгів: 11.10.2019 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №374347;

4. 2-кімн. квартира, заг.пл. 43,5 кв.м., житл.пл. 29,4 кв.м., за адресою: Житомир-
ська обл., м. Бердичів, вул. Низгірецька, 115, кв.47. Дата торгів: 15.10.2019 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №374366.    

3.6. С\Г техніка, та запчастини. 
Куплю 

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

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

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

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

4.2. Будівельні, ремонтні 
роботи. Послуги 

•	Бригада дівчат	викон.малярні	ро-
боти	різної	склад,	декор.штукатурка	
(венеціанська,	марсельський	віск	та	
багато	інших),	утепл.буд,	короїд,	бай-
рамікс.	0633571633,0982599951Зоя

4.21. Вікна, Двері, Балкони. 
Продам 

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

4.25. Буріння свердловин, 
колодязі. Послуги 

ПП ФОНТАН: БУРІННЯ, РЕМОНТ, 
ТАМПОНАЖ СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ, 
МОНТАЖ НАСОСНОГО ОБЛАДНАННЯ. 
0677855628, 0677723483

4.39. Опалювальне 
обладнання. Продам 

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

2.16. Здам в оренду 

• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.КВ. ГАРЯЧА 
ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗА-
ЛУ. 0977228822,0665711000

• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ, 
ЄВРОРЕМОНТ,  В  ЦЕНТРІ  МІСТА, 
250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕН-
ТИ. 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	Ко-
строма,	 гільза	Конотоп,	поршень,	
поршневі	кільця,	р/к	прокладок,	ГТВ,	
вкладиші	Тамбов,	ДЗВ.	Запчасти-
ни	КамАЗ,	МАЗ,	МТЗ,	ЮМЗ,	ГАЗ,	
ВАЗ.	Доставка	Нова	пошта,	Інтайм.	
0675702202,0507190074.

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

• АГРОЗАПЧАСТИНИ ДО ОБПРИСКУ-
ВАЧІВ, ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ, ЗЕРНОЗБИР. 
КОМБАЙНІВ, КОСАРОК, КАРТОПЛЕЗ-
БИР.  КОМБАЙНІВ,  КАРТОПЛЕСА-
ДЖАЛОК, КОПАЧОК; ШИНИ, КАМЕРИ. 
WWW.AGROKOM.IN.UA. (099)2012978, 
(067)6713553, (063)9628236

•	Продам с/г	техніку	польського	та	
вітчизняного	виробництва:	обприску-
вачі	200-1000	л,	косарки	ротаційні,	
плуги,	дискові	борони,	культивато-
ри,	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	(но-
вий)	КСО-4.0;	6.0;	8.0,	КРН-5.0;	6.0.	
Дискова	борона	(нова)	АГ-2.1;	2.4;	
2.7;	3.1.	Сівалка	(після	кап.рем)	СЗ-
3.6,	СЗ-5.4,	Тодак-8.	0677801439

6. ПОСЛУГИ 

6.13. Ремонт техніки 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІ-
НА КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЗАПРАВКА. 
ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. ВИЇЗД ПО ОБЛАС-
ТІ. 0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi 

•	Акційна пропозиція!	Кредитна	до-
помога	без	довідок,	застави	та	пору-
чителів	від	5000	до	500000	грн.	Ви-
водимо	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,	де-
кор	для	фасадів	та	інтер`єрів,	логотипи,	
літери.	Конт.	0996132639,atplast5@
gmail.com

КВАЛІФІКОВАНА ДОПОМОГА, ПРО-
ФЕСІЙНИЙ ПІДХІД В БУДЬ-ЯКІЙ 
ЖИТТЄВІЙ СИТУАЦІЇ, КОНСУЛЬТАЦІЯ 
В ПИТАННЯХ І ПРОБЛЕМАХ СІМ`Ї, ДІ-
ТЕЙ, ШЛЮБУ, ЛЮБОВІ, САМОТНОСТІ 
ТА БІЗНЕСУ. ВЕЛИКИЙ ДОСВІД РО-
БОТИ НА ВІДСТАНІ. 0673038478

• КОНСУЛЬТАЦІЯ  ТА  ДОПОМОГА 
НА ВІДСТАНІ В СКЛАДНИХ РОДИН-
НИХ  ОБСТАВИНАХ,  ДОПОМОГА  В 
ШЛЮБНИХ СТОСУНКАХ. ДОПОМО-
ГА В БІЗНЕСІ, КАР`ЄРІ, ОСОБИСТО-
МУ ЖИТТІ, НА УСПІХ. ДОПОМОЖУ 
ПОВЕРНУТИ УЛЮБЛЕНУ ЛЮДИНУ 
-  ЗБЕРЕЖУ  РОДИННЕ  ВОГНИЩЕ. 
60681638127,0501643133СВІТЛАНА

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

•	Лазерне різання,	лазерне	гравію-

вання,	фрезерна	порізка,	фрезерне	

гравірування	фанери,	дерева,	ме-

талу,	пластику,	МДФ,	шкіри,	ткани-

ни,	картону,	пінопласту	в	Харкові.	

0660040701,0688142040,plazmex.

com.ua

•	Тороідальні трансформатори	10-

40	кВт.	під	замовлення.	Доставка.	

tor-trans.com.ua.	0577595006,09990

29485,0980251919

8. РІЗНЕ 

8.7. Насіння, с/г продукція. 
Продам 

ПРОДАМ САДЖАНЦІ МОРОЗОСТІЙ-
КИХ КІВІ, ГРАНАТУ, ІНЖИРУ, ХУРМИ, 
ФУНДУКА. САДЖАНЦІ ЧЕРЕНКО-
ВАНІ, ВИРОЩЕНІ В КОНТЕЙНЕРАХ. 
0997982988

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄ-
ТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУ-
ЛАТУРУ 0505580047, 0412447919

8.16. Хобі, тварини. Продам 

ПРОДАМ МОЛОДІ КІЗОЧКИ, ПОРОДА 
МОЛОЧНА, Є ПОГУЛЯНІ. 0989583946
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СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

ГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИ

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

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

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

КОЛОДЯЗНІ 
КІЛЬЦЯБУДСУМІШІ

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

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

ФУНДАМЕНТНІ 
БЛОКИ

БЕТОН и РАСТВОР

ДОСТАВКА

096 952 45 40, 093 338 71 81

МИКСЕР (КАМАЗ)
МАРКА ОТ 100 ДО 500

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• Песок
• Щебень
• Бут
• Навоз

• Земля
• Отсев
• Строй-
   мусор

ЗИ
Л 

КА
МА

З

КОПАННЯ КРИНИЦЬКОПАННЯ КРИНИЦЬ

Тел.: (098) 062-09-73

Механічним способом.
Виїзд по області.

БУДІВНИЦТВО
КОТЕДЖІВ

тел. +38 (097) 325-84-86

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

Вул. Чуднівська, 34-Б

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 ма-
теріалами – підручниками, словниками, робочими 
зошитами.

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

тел.: 097-440-16-93

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

Продам/куплю
піддони

тел.: (068) 838-88-38

нові та вживані
вигідна ціна

ЦЕГЛАЦЕГЛА

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

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

8.17. Контакти. Повiдомлення, 
прохання 

•	Прошу споживача,	який	купив	
Дріль-шуроповерт	ТТ"CRAFT"	CED-
950,	протягом	липня-серпня	2019	
року,за	адресою	м.Баранівка,	вул.	
Вишнева,	буд.	7	повернути	в	зв`язку	
з	тим,	що	зазначена	продукція	не	
відповідає	вимогам	чинного	зако-
нодавства

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО ПОСВІДЧЕННЯ ДИТИНИ З 
БАГАТОДІТНОЇ СІМЇ СЕРІЯ АМ 020258 
НА ІМЯ РЯБЕНЬКОЇ ВАЛЕРІЇ МИКО-
ЛАЇВНИ ВВАЖАТИ НЕ ДІЙСНИМ.

8.24. Інше. Куплю 

•	Коллекціонер купить:	 військ.

форму	СРСР,	чоботи	хромові,	бур-

ки,	нагороди,	значки,	янтар,	зуби	

кашалота,	бівень,	сервізи,	ковдри	

ГДР,	книги,	картини,	годинники.	

Самовари,	фотоапарати,	срібло,	

біноклі.	Коньяк,	іграшки	(СРСР).	

0982921132,0959002588

•	Куплю каштани	в	необмеженій	

кількості.	Приймальний	пункт	м.	Ві-

нниця,	с.	Якушинці,	біля	сільради.	

0674608392,0633366655
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• У світі існує музична група 
«Hatebeak», вокалістом якої є па-
пуга Вальдо. Вже є три альбоми 
групи в стилі дез-мета. На жаль, 
живих концертів вона не дає, а от 
знайти збірку «Hatebeak», записану 
в студії, можна.

• Папуги дають своїм пташе-
нятам імена. Їх «вимова» відрізня-
ється особливим цвіріньканням.

• У Папуа Новій Гвінеї був зна-
йдений найменший у світі папуга. 
Його вага становила 11,5 грама при 
зрості 9 сантиметрів.

• Кумедний випадок стався 
у США. У будинок, де жив папу-
га, увірвалися грабіжники. Птах 

запам’ятав імена порушників 
закону і повторив їх у присут-
ності поліції. Зловмисники були 
знайдені.

• Папуги можуть імітувати зо-
всім різні звуки: від голосу людини 
до шуму працюючих побутових 
приладів. Роблять це вони тільки 
за допомогою рота, адже у птахів 
немає голосових зв’язок.

• Колонії патагонських папуг 
можуть нараховувати десятки ти-
сяч особин.

• У пошуках їжі папуги ара та 
какаду можуть пролетіти до 500 
миль за один день.

• Звуки деяких хвилястих папуг 
можна почути на відстані 1 милі. 
А це – більше півтора кілометра.

• Папуги – одні з найбільш дов-
гоживучих птахів. Максимальний 
вік дрібних особин – 25, а великих – 
100 років.

• До Червоної книги був за-
несений папуга Жако. Такої честі 
він удостоївся як найбалакучіший 
птах. Він знав близько 400 слів, го-
ворив цілими реченнями та ще й 
на декількох мовах.

• Папуга, як і людина, може 
бути правшою і лівшею. Все зале-
жить від того, якою лапкою він бере 
їжу, наприклад, шматочок фрукта.

Гороскоп на тиждень 18 - 24 вересня

ОВЕН
Будь-який прояв 

оригінальності з вашого 
боку близькі сприймуть 

досить неоднозначно. Дадуть 
про себе знати старі проблеми. 

ТЕЛЕЦЬ
На роботі все нор-

мально, тож не руй-
нуйте досягнуте зайвим поспі-
хом та дратівливістю. У вихідні 
відпочиньте з друзями.

БЛИЗНЮКИ
Починають реалізо-

вуватися ваші заповітні 
плани й задуми. Значні зміни, 
які відбудуться з вами, можуть 
вплинути на ваше подальше 
життя.

РАК
Тиждень без осо-

бливих проблем чи 
потрясінь, гарний час 

для продуктивної роботи. Дуже 
скоро відчуєте гармонію.

ЛЕВ
Продемонструйте 

свої приховані таланти. 
Чим активніший спосіб життя 
для себе оберете, тим буде кра-
ще та ефективніше. 

ДІВА
Ваші бажання й за-

думи здійсняться, якщо 
вони не суперечать ін-

тересам інших людей. Не варто 
звертати увагу на недоречні за-
уваження. 

ТЕРЕЗИ
Досить метушли-

вий тиждень. Може 
знадобитися чимало зусиль, 
щоб урегулювати хоча б час-
тину нагальних проблем.

СКОРПІОН
Постарайтеся при-

діляти більше уваги 
собі та близьким. Женіть від 
себе зневіру, дуже скоро на вас 
чекає солідний прибуток.

СТРІЛЕЦЬ
Багато часу дове-

деться присвятити ро-
боті, зараз не час лінуватися. У 
вихідні постарайтеся зберігати 
спокій та нейтралітет.

КОЗЕРІГ
Чудовий період для 

сміливих та енергійних 
дій, а от тупцювати на місці й 
триматися за минуле не варто. 
Є ризик забути щось важливе. 

ВОДОЛІЙ
Побережіть свої 

сили та нерви, дайте 
людям можливість 

самим вирішувати власні про-
блеми. Справи почнуть розви-
ватися. 

РИБИ
У вас нагромадилося 

чимало невирішених 
питань, які відкладати вже не 
можна. Почніть з найголовнішо-
го, не нарікайте на долю. 

Цікаві факти про папуг

Поради господині

Сьогодні дзеркала 
використовують не 
тільки за прямим 
призначенням, але 
і в якості декору 
інтер’єру.

Вони можуть прикрашати 
стіни, фасади шаф, двері і навіть 
стелю, тому повинні просто-таки 
сяяти чистотою, інакше, які це 
прикраси. Почистити дзеркала, 
не залишаючи розводів, іноді 
буває непросто, особливо якщо 
вони розташовані у ванній або 
передпокою. Але якщо знати 
походження плям, видалити їх 
можна буде швидко і без особли-
вих зусиль.

Чому з’являються 
забруднення і розводи:

• Перш за все плями залиша-
ються після доторку до дзеркала 
руками. Навіть якщо руки чисті, 
на шкірі завжди є тонкий шар 
сала.

• До цих жирних плям може 
пристати пил, і вони стають ще 
помітніше.

• Дзеркало у ванній може 
бути забризкане водою, а в кухні 
ще й вмістом каструль. Бризки 
засихають і погано піддаються 
відмиванню.

• Нарешті, відбивну поверх-
ню можуть засидіти мухи, зали-
шивши сліди своєї життєдіяль-
ності у вигляді чорних крапок.

Кожен тип забруднення ви-
магає особливого підходу до очи-
щення. Засоби чистки можуть 
бути різні, а мета одна: щоб скло 
стало чистим і без розводів.

Чистка дзеркала  
без розводів  
передбачає три етапи:

1. Спочатку будь-яким з ма-
газинних або домашніх миючих 
почистити забруднення. При 
цьому використовувати можна 
м’яку тканину, але не щітку.

2. Видалити з дзеркал залиш-
ки миючого, якщо воно занадто 
піниться. У цьому допоможуть 
паперові рушники або серветка 
з мікрофібри і звичайна чиста 
вода.

3. Витерти скляну поверхню 
насухо такою ж серветкою з мі-
крофібри або газетою. На даному 

етапі не рекомендується застосо-
вувати паперові рушники, бо від 
них залишаються дрібні волокна.

Чим помити
Будь-які магазинні склоочис-

ники підійдуть для цієї мети. 
Сучасні засоби для чищення 
дуже легко наносяться, чудово 
видаляють будь-які види забруд-
нень і не залишають розводів 
після видалення сухою м’якою 
тканиною або газетою.

Якщо магазинного засобу не 
виявиться під рукою або госпо-
диня побоюється, що вони завда-
дуть шкоди здоров’ю домочадців, 
є маса домашніх засобів.

Нашатирний спирт. 
Саме нашатир здатний надати 
склу та дзеркалу сяйво і блиск. 
Досить 1 ложки спирту на склян-
ку кип’яченої води. Розчин вли-
ти в пляшечку з розпилювачем 
і використовувати як аналогічне 
чищення з магазину. Насухо ви-
тирати газетою.

Картопля. Зрізом сирої 
картопляної бульби потрібно 
почистити дзеркальну поверх-
ню, а після вимити кип’яченою 
водою. Витерти насухо.

Синька. Ідеально для блис-
ку скляних поверхонь. Підходить 
тільки для нового, ще не забруд-
неного дзеркала. Після проти-
рання синькою, розведеною 
у воді, воно заблищить.

Спирт. Дівчата часто ро-
блять біля дзеркала зачіски і за-
кріплюють їх лаком для волосся. 
Бризки неминуче потрапляють 
на поверхню. Змити їх допо-
може спирт або спиртовмісні 
засоби. Нанести на дзеркало 
можна ватним тампоном або 
серветкою, а потім видалити 
сухою тканиною.

Цибуля. Використовується 
не стільки для чищення дзерка-
ла, скільки для відлякування 
мух, які залишають на ньому свої 
екскременти. Зрізом цибулини 
почистити дзеркало, а хвилин 
через 5–7 витерти серветкою.

Оцет. Розчин оцту допо-
може видалити вапняний на-
літ, який часто залишається на 
дзеркалі у ванній після попадан-
ня і висихання водяних бризок. 
Пропорції води і оцту 1:1.

Таким чином, почистити 
дзеркало від забруднень без роз-
водів можна різними способами, 
іноді не витрачаючи на засіб ні 
копійки.

Як почистити  
дзеркало без розводів



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

Паб
«Файна кнайпа»

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

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

Кафе «Тераса»
с. Станишівка,

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

(067) 936-69-92

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

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

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

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

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

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

«Пивна ресторація
BeerЁza»

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

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

Pub
«Pleasentville BBQ»

вул. Київська, 13
г/р з 9:00 до 1:00

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

ЧИТАЙ СВІЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТИ ТУТ

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

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

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

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

nenazerka.com.uanenazerka.com.ua

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

 

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

Офелія
Жанр: драма, романтика

Це історія розквіту, розвитку та падіння 
одного королівства в Данії. У чотирнадця-
тому столітті не так уже все й відрізнялося 
від сучасності – гнилі політики, які хочуть 
прийти до влади, постійні інтриги навколо 
престолу. На тлі всього цього доля чарівної 
молодої дами Офелії здається не настільки 
значною. Так і було б, якби в неї не закохався 
сам принц данський Гамлет. І це взаємно. Спо-
кійне життя в королівстві перериває смерть 
короля – його, безсумнівно, убили. Престол 
зайняв не Гамлет, хоча мав на це повне пра-
во, а самозванець король Клаудіус. Гамлет 
присягнувся помститися за батька. Жертвою 
всієї цієї жахливої ситуації є як раз Офелія.

Шахрайки з Волл-Стріт
Жанр: комедія, кримінал
Ці дівчата абсолютно точно не пишаються 

своєю професією, але за їхні послуги досить 
пристойно платять. Та ще й саме в тому місці, 
де вони працюють. Мова йде про неймовірно 
яскравих, спокусливих, чарівних стриптизе-
рок. Дівчата працюють в елітному стриптиз-
клубі, клієнтами якого є успішні фінансисти 
з Волл-стріт – ці люди можуть непогано за-
платити, повірте. Але те, що зароблялося не-
приємною і тяжкою працею, може дуже легко 
згоріти під час кризи. Усі заощадження дівчат 
знецінилися, і винними вони вважають саме 
їх клієнтів-фінансистів. Щоб їх провчити та 
забрати своє назад, стриптизерки побудували 
підступний план помсти своїм кривдникам.

Халепа
Жанр: мультфільм, комедія

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 без-
глуздим чином опинився на вулиці. Кругом 
десятки інших бродячих собак, відсутність 
будь-яких зручностей і турботи. Халепа пови-
нен 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.

Воно 2
Жанр: жахи
З моменту першої зустрічі "Клубу не-

вдах" із моторошним клоуном Пеннівай-
зом пройшло довгих двадцять сім років. 
Тоді вони разом змогли пережити страшні 
пригоди, зустрічалися зі своїми страхами 
і боролися з ними завдяки цьому демо-
нічного 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 бути 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.


