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Поверталися
з відпочинку:
9 працівників
Житомирського ТТУ
і члени їхніх сімей
загинули, ще 10 – травмовані у жахливій
ДТП під Новоградом-Волинським
с. 8
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Житомирські активісти
закликали місцеву владу
звернути увагу на аварійну
дамбу по вул. Жуйка
Валерія Наумова

Громадськість
і владу міста Житомира бентежить
питання «висихання» річки Тетерів.
Дане питання обговорювали на засіданні виконавчого комітету 18 вересня. За
словами заступника міського
голови Сергія Кондратюка,
ймовірно, така ситуація виникла у зв’язку з невеликою
к і льк іс тю опа д ів (ос тан н і
були у червні), також на це
впливає дамба, що знаходиться в аварійному стані, протікає і потребує капітального

Місто
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ремонту: «Нашій дамбі – 57
рок і в, вона має т ріщини,
це показали неодноразові
обстеження. На сьогодні є
кошторис на виконання її капітального обстеження. Для
виконання робіт по ремонту дамби потрібно близько
200 тис. грн».
Небайдужі житомиряни
закликали владу міста звернути увагу на цю проблему та
виїхати разом на місце для її
вивчення.
«Ніхто нічого не робить по
ремонту дамби на вул. Жуйка,
постійно кажуть, що будуть
щось вирішувати, але дамба все так само знаходиться
в аварійному стані. Ніхто не
ставив сітки і не намагався цю
ущелину заробити. Пошліть
туди водолазів, і ви побачите, що знизу протікає дамба.

Потрібно виїхати разом, щоб
спеціалісти вирішили, що
з цим робити», – наголосив
місцевий активіст Ігор Малі.
Міський голова Сергій Сухомлин наголосив, що важливо хоча б тимчасово «залатати» плотину, щоб зменшити
її протікання: «Краще зараз
хоча б "залатати" ту ущелину,
ніж чекати, поки ця ущелина
почне збільшуватися у розмірах. Давайте ви (Серг ій
Кондратюк – авт.) після виконкому поїдьте туди разом
з комісією і спеціалістами
і вирішіть це питання».
Також активісти зак ликали міського голову Сергія
Сухомлина, депутатів та громадськість приєднатися до
суботника біля річки Тетерів,
щоб почистити русло річки
від сміття.

У «Зеленбуді»
пояснили, чому
не закрили парасольки
на Михайлівській
під час негоди
Валерія Наумова

Парасольки на Михайлівській – одна з найпопулярніших локацій
у Житомирі.

Наше підприємство постійно закриває парасольки, коли очікуються сильні пориви вітру. Цього
разу ми парасольки не закрили,
оскільки не було штормового попередження», – прокоментував
Олександр Волокіта.

Проте цього року головна прикраса пішохідної вулиці постраждала
через сильні пориви вітру. Минулого тижня журналісти редакції «20
хвилин» звернули увагу, що через
сильний вітер деякі парасольки поламані, а деякі –взагалі порвалися.
Постало цілком логічне питання,
чому КП «Зеленбуд», яке повинне
закривати парасольки під час несприятливих погодних умов, не зробило цього. Виконуючий обов’язки
директора підприємства Олександр
Волокіта пояснив, що парасольки не
закрили, оскільки не було штормового попередження.
«Зараз через вітер по міст у
дуже багато аварійних ситуацій,
і ми виїжджаємо передусім туди.

До мене особисто не було
ніяких заяв, – Дмитро Ткачук
прокоментував, чому
не написав заяву на звільнення У Житомирі говорили
про надання вторинної
правової допомоги
Валерія Наумова

Заступник міського голови стверджує, що до нього
з приводу заяви на
звільнення на сесії
не зверталися.

На сесії Житомирської
м і с ь к о ї р а д и 17 в е р е с н я
міський голова Сергій Сухомлин заявив, що чекає заяви на звільнення від свого
заступника Дмитра Ткачука
та начальника управління
транспорту міськради Костянтина Підпокровного: «Я
чекаю заяви на звільнення від
вас двох».
П іс л я зро бленої за яви
начальник управління транс пор т у н а п ис а в з а я в у н а
звільнення, а ось Дмитро Ткачук – ні. Журналісти редакції
«20 хвилин» вирішили дізнатися у заступника міського

Валерія Наумова

У Житомирі 19 вересня відбулася пресконференція на тему:
«Безоплатна правова
допомога як інструмент
соціальної справедливості».

голови, чому він не написав
заяву на звільнення.
« До ме н е о с о бис т о н е
було ніяких заяв. Міський
голова сказав: «Чекаю заяву
на звільнення від вас двох».
Кого двох – я не знаю, хто
другий. Зі мною це питання

ніхто не обговорював. Якби
до мене підійшли і була мова
про звільнення, я б це обговорив, я готовий вирішувати ці
питання, а так до мене таких
заяв не було», – прокоментував заступник мера Дмитро
Ткачук.

Безоплатна правова допомога –
правова допомога, що гарантується
державою та повністю або частково
надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел. У Житомирі
місцевий центр безоплатної правової
допомоги з’явився у липні 2015 року.
За 4 роки жителям міста та області
надавались консультації, первинна
правова допомога, а також допомога
у складенні заяв, скарг та інших до-

кументів правового характеру.
«Мета заходу – нагадати людям,
що вони мають право на безоплатну
правову допомогу, що вони можуть
звертатися до наших центрів. До речі,
ми маємо дуже позитивні результати
роботи: з початку створення центрів
з надання безоплатної правової допомоги по Житомирській області
звернулося майже 70 тис. людей.
З них – 13 тис. отримали адвокатів.
Якщо говорити про кримінальні
справи, то маємо 37 виправдувальних
вироків за весь період діяльності», –
зазначила заступниця директора
регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській області Наталія
Радушинська.
Регіональний центр працює
цілодобово, без вихідних, без перерви, і людина захищена цілодобово.
Органи, які затримують особу, або
суди зобов’язані повідомляти центр
первинної правової допомоги про
затримання і просити направити
адвоката.
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Споживачу

Обережно: аферисти, або Як надійно
придбати житло в місцевих новобудовах
Ірина Хоцька

В Україні почастішали випадки ошукування покупців
нерухомості недобросовісними забудовниками. Разом із
місцевою експерткою
Лілією Пелехатою ми
знайшли шляхи убезпечення довірливих
родин від шахраїв.
Певно, не стане секретом те,
що кожен із нас мріє отримати
власну житлову площу, проте,
пізнавши «гіркий столичний досвід» тенденцій із шахрайства
щодо купівлі квартир у новобудовах, люди почали або відмовлятися від ідеї стати першим
власником житлової площі, або
вирішують краще зробити покупку на вторинному ринку. Але
не такий страшний вовк, як його
малюють, і головне – сумлінно
поставитися до цього процесу, а також «розібрати» його
поетапно. Сьогодні людиною
компетентною стосовно цього
питання стала регіональна керівниця відділу продажів ЖК
«Преміум Парк» у м. Житомирі
пані Лілія.

1. Правильно обираємо
забудовника
Найперше перед тим,
як вирішити інвестувати
власні кошти у товар,
який Вам пропонують,
обов`язково звертаємо
власну увагу на такі
3 аспекти: док ументальний, власне саме
зведення будівництва,
а також підведене до
нього водо-, газо- та
електропостачання.
Пам`ятаємо, що тут є важливими усі 3 аспекти, бо дуже
часто люди згодні навіть на «просто стіни», але так бути не має.
Потрібно, щоб усе було в комплексі. На етапі введення Вашого
будинку в експлуатацію саме
наявність цих трьох факторів
і стане запорукою того, що все
пройде легко та швидко. У подальшому ми обговоримо, які
документи обов’язково повинні бути в забудовника вже на
етапі старту будівництва. Варто

пам’ятати також про постійні
зміни, що проходять у сфері
регуляції будівництва України.
Тому Ваш персональний досвід попереднього придбання
нерухомості може бути вже неактуальний на даний момент.
Сьогодні, завдяки відкритому
доступу до багатьох реєстрів,
Ви легко можете перевірити, чи
не перебуває забудовник у стані
ліквідації або банкрутства, чи не
має судових спорів і т. д. Адже це
може стати певним моментом,
щоб замислитися над правдивістю його намірів…

2. Як самостійно
упевнитися у його
благонадійності?
Отож коли Ви нарешті вже
змогли закцентувати свою уваг у на одному забудовникові,
то насамперед Вам потрібно
ознайомитись із документами
на землю, на котрій він планує
зводити будівництво. Особливу
увагу зверніть на термін, на який
надана ділянка, зокрема, якщо
це оренда, та на умови його пролонгації.
Також перегляньте цільове
призначення земельної ділянки,
там має бути визначено саме для
будівництва і обслуговування
багатоквартирного житлового
будинку. До речі, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно можна отримати
в будь-якого нотаріуса за суто
символічну плату. Також потрібно обов`язково переглянути
дозвіл Державної архітектурнобудівельної інспекції України
на виконання будівельних робіт
(до червня 2017 року таким документом була Декларація про
початок виконання будівельних робіт). З червня 2017 року
обов’язковим док ументом є
експертний звіт щодо розгляду
проєктної документації за проєктом майбутнього будівництва.
А також технічні умови для проведення всіх життєво необхідних
комунікацій.

3. «Цікавимося,
відвідуємо, дивимося»
Скажу ще таку річ, що дуже
правильним є той момент Вашої
співпраці, коли Ви будете мати
змогу у будь-який час прийти із
власним юристом до забудовника
і отримати відповіді та консультацію стосовно усіх хвилюючих
Вас питань. Бажано, щоб юрист
був людиною незаангажованою,
тобто не обслуговував інтереси
інших забудовників, що зі свого
боку стане гарантією нівелювання будь-яких спірних ситуацій
з обох сторін.

О б о в’я з к о в и м м о ментом є відвідування
будівництва, перегляд
квартир, що зводяться.
Ба більше того, наприклад,
ми у ЖК «Преміум Парк» деколи домовляємося з мешканцями
наших зданих в експлуатацію та
заселених квартир, щоб вони дозволили «прийти в гості» нашим
потенційним покупцям. Це дає
змогу прийти у вже здану в експлуатацію квартиру і на власні
очі переконатися в якості зведеного нами будинку, самостійно
кошторис, а роботи Ви приймаєте особисто та отримуєте
гарантію на виконані роботи. Все
чітко і прозоро, без витрат часу
та нервів.

6. Як бути з моменту, коли
отримаємо свої ключі?

включити світло та воду, запалити газ. Таким чином, Ви легко
можете переконатися, що у Вас
стоятимуть дійсно сучасні, теплі
вікна, котрі не допускають тепловтрат холодними днями. Те ж
стосується утеплення будинку.
Свої житлові комплекси, в т. ч.
ЖК «Преміум Парк» у Житомирі, ми утеплюємо мінеральною
ватою, що водночас зберігає Вам
значну частку грошових коштів
на оплаті комунальних послуг
в опалювальний сезон, а також
є екологічним та вогнестійким
матеріалом.

4. Переваги забудовника!
В чому вони?
Складові, які ми обговорили, – ключові при виборі нерухомості. Проте є ще деякі
чинники, які допоможуть Вам
зробити правильний вибір.
Наприклад, чи допомагає забудовник на етапі оформлення
права власності? Адже ми з Вами
зараз доволі зайняті люди та цінуємо свій час. Тому дуже добре,
якщо забудовник бере клопоти,
пов’язані з оформленням цих
документів, на себе. А Ви лише
забираєте витяг на право власності та ідете святкувати (усміха-

ється – авт.). Клієнти нашого ЖК
«Преміум Парк» вже звикли до
таких опцій, як супровід у банк,
юридичні консультації, допомога у продажу їх нерухомості та
співпраця з різними державними програмами щодо фінансування придбання квартир.

5. Уявіть, що ремонт –
це найкрутіший
момент у житті!
Будете здивованими, але
часто люди бояться змінювати
житло лише тому, що лякаються прийдешніх ремонтних робіт.
Очевидно, що певна «реакція відчуження» відбувається через те,
що всі ми знайомі з такими нюансами, коли сидиш на роботі, заклопотаний, а тут тобі починають
постійно телефонувати майстри
з питаннями: «А де шпалери, де
фарба?» і т. д. Тому треба передусім думати про свого клієнта
і надавати йому додатковий сервіс. Саме тому у структурі центру показів ЖК «Преміум Парк»
працює відділ додаткових послуг.
Клієнт може обрати як виконання
певних видів ремонтних робіт, так
і «ремонт під ключ». Причому кожен етап буде супроводжуватися
договором, з Вами погоджують

Ось з приводу цього моменту
раджу одразу довідатися у забудовника щодо того, у кого на
балансі перебуватиме будинок.
Приміром, чи буде створено
спеціальну обслуговуючу компанію чи, можливо, це буде
ОСББ. Особисто я раджу, щоб
ці зобов`язання на себе взяло
ОСББ. Тоді Ви зможете впливати на рішення, що стосуються
Вашого будинку та проживання в ньому. Також спільно Ви
будете контролювати розподіл
коштів, які надходять в ОСББ
за утримання будинку. Загалом
Ви зможете акумулювати частину коштів та витрачати їх на
покращення умов проживання
у Вашому будинку, наприклад,
встановити камери.
P. S. Особисто я вирішила
перевірити достовірність слів
пані Лілії і поглянути на новобудови нашого міста. І дійсно,
минаючи історичну вулицю
Синельниківську, що прилягає
до парку Шодуара, розумію,
що, не с п і ш но п роход я ч и
вздовж ЖК «Преміум Парк»,
думками повертаюся додому.
Задивляюся у вікна будинку та
розумію, що мешканці почувають себе дійсно щасливими
у рідних стінах!
З а д од а т к о в о ю і нф о р ма ц ією, а та кож ку півлею
я к іс ної не ру хомо с т і у м .
Житомирі звертайтеся: сайт
ht t ps: //w w w.prem iu m-pa rk .
c om .u a /; т е л . 0 9 7 11 5 0 0 3 3,
093 020 19 04. Адреса центру
показів: Старий бульвар, 21;
адреса будівництва: Синельниківська, 14.
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Негайна заміна посвідчення «чорнобильцям»
ну – авт.), щодо яких встановлено
причинний зв'язок інвалідності
з Чорнобильською катастрофою,
хворі внаслідок Чорнобильської
катастрофи на променеву хворобу.

Ірина Хоцька

Згідно із Законом
України «Про статус
і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи», житомиряни, котрі належать до
заявленої категорії,
вимушені провести
заміну власного посвідчення до 1 січня
2020 року.
Про те, чому це потрібно
зробити, куди та з якими документами звернутися, спілкувалися з начальником відділу
з питань соцзахисту населення,
яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи, Ольгою
Пилипенко.

За яких підстав виникла нагальна потреба зміни

Що нового очікувати?
Ольга Пилипенко: Відтепер
посвідчення учасника або ліквідатора наслідків аварії не буде
складатися, власне, із самого посвідчення та допису до нього. Усі
деталі будуть вказуватися одразу
на самому посвідченні, без будьяких інших «папірців».

Скільки це коштуватиме?
колишніх посвідчень на
нові?
Ольга Пилипенко: Дана проблема постала перед громадянами
України у зв`язку із затвердженням
нових зразків посвідчень, відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 11 липня 2018 р. № 551
«Деякі питання видачі посвідчень
особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
та іншим категоріям громадян».

Чи готовий
Житомир до
опалювального
сезону 2019-2020?
Наумова Валерія

Під час засідання виконавчого
комітету Житомирської міської
ради, що відбулося 18 вересня,
озвучили план роботи з підготовки до опалювального сезону
2019–2020 років.
За словами в. о. начальника управління комунального господарства міської ради Віталія Шевчука,
управління проводило щотижневі наради та засідання з підготовки до зими.
«Цього року ми спрацювали дуже активно і практично виконали значні роботи з підготовки. В результаті цієї роботи по підприємству «Житомиртеплокомуненерго» на 100% зроблено випробування теплових
мереж, підготовлені котельні на 93%, центральні
теплові пункти – 95%, виконано капітальний ремонт
котлів (двох з трьох) – це 66% запланованого, також
виконано поточний ремонт теплових мереж на 91%
та капітальний ремонт теплових мереж», – зазначив
Віталій Шевчук.
Наразі до опалювального сезону комплексно підготовлено 93% житлового фонду. Також активізовано
роботу в комунальних підприємствах, ОСББ, управителями багатоповерхових будинків та приватними
підприємствами.

Яка категорія населення підпадає під обов`язкову
заміну посвідчення?
Ольга Пилипенко: Виключно
перша категорія громадян. До цієї
категорії (згідно з вищезгаданим
законодавством – авт.) належать
інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи (статті 10,
11 і частина третя статті 12 Зако-

Ольга Пилипенко: Абсолютно безкоштовно для кожного
громадянина України.

Які документи потрібні для заміни посвідчення,
а також що робити громадянам з інвалідністю, котрі
не можуть самостійно дістатися до департаменту?
Ол ьга П и л и пе н ко: Вам
потрібний наступний пакет документів: паспорт, посвідчення
постраждалої особи, вкладка

до посвідчення (для 1 категорії),
довідка МСЕК, фото 3 х 4 (1шт.),
довідка про термін проживання
на радіоактивно забрудненій території (додаток № 5 або № 4) для
осіб, що мають статус потерпілих.
А щодо більш вразливих категорій
населення ми дозволяємо звертатися до нас їх представникам (жінкам, чоловікам, батькам і т. д. – авт.).

Обов`язкова
заміна посвідчення триватиме лише до
1 січня 2020 року
За додатковою інформацією
просимо звертатися в управління соціального захисту населення
Корольовського району за адресою: м. Житомир, пл. Польова,
8, кабінет 318 або ж в управління
соціального захисту населення Богунського району за адресою: м.
Житомир, вул. Перемоги, буд. 55,
кабінет 217.

Чим небезпечний новий склад
житомирського виконкому?
Наумова Валерія

На сайті Житомирської
міської ради з’явилася інформація про те, що склад
виконавчого комітету значною мірою скорочено.
Список так званих «прогульників»
було озвучено на сесії міської ради, що
відбулася 17 вересня. До нього увійшли
Наталя Волинець, Владислав Воробйов,
Олена Ваколюк, Віра Гринишина, Андрій Дяченко, Михайло Кривошей, Неля
Ковалюк, Віктор Потоцький, Олександр
Таргонський та Марія Бовсуновська.
У новому складі виконавчого комітету залишилися міський голова Сергій
Сухомлин, його заступники, секретар
міськради, керуюча справами міськвиконкому, голови двох райрад Житомира
та сільський голова Вересів.
Зрозуміло, що робота такого виконкому є «формальною», оскільки немає
фундаменту для дискусії, адже у складі
виконавчого комітету засідають підлеглі
міського голови. За словами політолога
Володимира Піньковського, рішення
такого виконкому перетворюються на
легалізацію задумів мера.
«На сьогодні часто формуються виконкоми, що складаються виключно

з підлеглих міського голови. Відповідно
це формує бездискусійне поле. Про які
вирішення питань може йти мова, коли
вже все буде вирішене до цього і відбуватиметься лише формальне голосування,
без обговорення? Так не має бути, і, звісно, якщо міський голова зацікавлений
саме в обговоренні рішень, потрібно
формувати виконавчий комітет, до якого
будуть входити не лише представники
міської ради», – зазначає політолог.
Проте міський голова Житомира
Сергій Сухомлин у коментарі зазначив,
що на наступних сесіях формуватимуть
новий виконком. «На наступних сесіях
ми формуватимемо новий склад. Варто

зазначити, що виконком був дієвим.
Більшість його членів справно відвідували засідання. До прикладу, Руслан
Годований, Світлана Пивоварова. Разом з тим і Віра Гринишина, і Неля
Ковалюк, які були виведені зі складу
відповідно до цього рішення, активно
працювали та порушували важливі
питання. Тому не виключаю, що пропонуватиму їх у новий виконком», – зазначив Сергій Сухомлин.
Отже, залишається чекати, коли визначать новий склад виконавчого комітету, який, сподіваємося, буде складатися
і з працівників міської ради, і з представників громадськості.
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Чи важлива декларація з лікарем для
отримання медичної допомоги в Житомирі?
Лера Наумова

Похолодання,
сильні пориви вітру – все це спостерігається не лише
в Житомирі, а й по
всій Україні. Не за
горами простуди та
інші сезонні хвороби, зокрема ГРВІ та
грип, тож кількість
звернень до лікарів
суттєво зросте.
Про те, як проходить процес
обрання сімейного лікаря у Житомирі та чи взагалі можна буде
у випадку хвороби отримати медичну консультацію і допомогу,
не маючи підписаної декларації,
запитуємо у заступниці міського
голови Марії Місюрової.
«Більшість житомирян вже
обрали своїх сімейних лікарів, проте залишився ще певній проша-

рок тих, хто не вірить і тому не
оформлює договір з лікарями. Але
зміни продовжуються, і з 1 квітня
2020 року зміни будуть і на спеціалізованій медичній допомозі,
і всі направлення на обстеження
повинен робити сімейний лікар, бо
це обов’язкова умова безоплатної
медичної допомоги.
Ми всім радимо заключити
декларацію, але якщо все ж таки
декларацію не заключили, у медич-

ній допомозі не буде відмовлено,
вона буде надана, але буде рекомендація заключити все таки договір
з сімейним лікарем», – розповіла заступниця Житомирського
міського голови Марія Місюрова.
Сьогодні житомиряни активно користуються послугами
сімейних лікарів, що дає їм змогу отримати медичну допомогу
швидко та якісно. Крім того,
якщо ви не маєте змоги або не

розумієте, як саме підписувати
договір з лікарем, ви можете
звернутися в будь-яку медичну
установу, де вам допоможуть обрати лікаря та заключити з ним
договір. Важливо розуміти, що
це не лише зручно, а і гарантує
вам отримання якісної швидкої
допомоги.
За словами Марії Місюрової,
у Житомирі майже 50 тис. дітей
до 18 років заключили декларації з лікарями, а також майже
160 тис. дорослого населення.
Також є вільні лікарі, які можуть
ще набирати пацієнтів.
«Зараз почався осінній період,
кількість хворих на вірусні інфекції та простуду збільшується, і, відповідн, о зараз до лікарів
звертаються набагато частіше.
У нас постійно збільшується
кількість тих, хто заключає договір з сімейними лікарями, і це
дозволяє людям швидко і якісно
отримувати медичну допомогу», –
розповідає чиновниця.
Обрати сімейного лікаря
можна на сайті КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Житомирської міської
ради.

Все, приїхали!: українських
Передбачена
водіїв розпочнуть
відповідальність
частіше штрафувати
за несплату або
несвоєчасну сплату
орендної плати
Від 19 вересня на дорогах України з`являться
за землю
ще 17 нових ділянок для
Ірина Хоцька

Житомирське управління ГУ ДПС
у Житомирській області нагадує: фізичні особи (громадяни) несуть відповідальність за своєчасне та повне
погашення нарахованого узгодженого грошового зобов’язання.
Тож якщо громадяни протягом 60 днів з дня вручення
податкового повідомлення-рішення не сплачують узгоджену суму грошового зобов’язання з плати за землю,
такі платники податків притягуються до відповідальності
у вигляді штрафу у таких розмірах:
• при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового
зобов’язання, у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу;
• при затримці більше 30 календарних днів, наступних за
останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, –
у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу.
Разом з тим на суму податкового зобов’язання з плати
за землю, не сплаченого протягом 60 днів з дня вручення
податкового повідомлення-рішення, нараховується пеня
у порядку, визначеному ст. 129 Податкового кодексу України.

встановлення приладів
вимірювання швидкості
TruCAM.

Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на власній
сторінці у Facebook.
«З 19 вересня на дорогах України додається 17 нових та буде розширено вісім
існуючих ділянок автодоріг (з підвищеним
рівнем аварійності), на яких здійснюватиметься контроль швидкісного режиму за
допомогою лазерних вимірювачів швидкості TruCAM», – розповів Білошицький.
Загалом система фотофіксації автопорушень TruCAM активно впроваджується на вітчизняних дорогах
ще з лютого минулого року. Наразі,
за даними патрульної служби України, в експлуатації перебуває близько
100 таких приладів. Також Білошицький запевнив, що фотофіксація патрульною службою відбувається ви-

ключно в спеціально відведених для
цього місцях, котрі зі свого боку позначені спеціальними автодорожніми
знаками та поруч із виконавцями має
знаходитися патрульний автомобіль
із синіми проблисковими маячками.
Стосовно місцевої ситуації старший інспектор пресслужби патрульної
поліції у м. Житомирі Ігор Іванюк повідомив, що, згідно із статистичними
даними, наразі діє 6 TruCAMів, і саме
завдячуючи даній системі, від листопада минулого року патрульна служба
поліції змогла зменшити страшну статистику стосовно щорічних випадків
ДТП, що виникають через систематичне підвищення водіями дозволеної
швидкості на дорогах. Підтвердженням цього є складення близько 24 тис.
порушених адміністративних постанов
через ігнорування водіями ПДР (правил дорожнього руху – авт.) з моменту
дії нещодавно введеної системи.
Насамкінець нагадаємо, що система фотофіксації TruCAM є портативним пристроєм, оснащеним лазерним
променем, котрий контролює підвищення швидкості руху автотранспорту
на відстані до 1200 метрів. Ці портативні пристрої вимірювання швидкості запрацювали в тестовому режимі
у жовтні минулого року на дорогах
міжнародного та державного значення.

КУТОЧОК

ВОДІЯ
Леонід
ГРОМІК,
завідувач другого відділення
Житомирського
професійного
політехнічного
ліцею

Про фільтр сажі
і не тільки
(FAP, DPF)
Кількість автомобілів іноземного виробництва постійно зростає.
Зростають і вимоги до них. Введена
потреба використання автомобілів,
випущених не раніше 2010 року, це
піклування про майбутнє народу.
Ми купуємо автомобілі, не піклуючись про чистоту нашого існування.
Принцип «аби їхало» і ціна того, що
рухається, – головна частка нашої
свідомості.
Весь світ бореться за скорочення
викидання шкідливих речовин у навколишнє середовище. Цікаво те, що
ця проблема стосується європейців
і зовсім не турбує американців (непідписання Кіотського протоколу).
Європейці, прагнучи зменшити негативний вплив на природу вихлопу
автомобілів, впровадили в систему випуску відпрацьованих газів –
фільтр сажі. Так з’явився стандарт
Євро – 4 для дизельних автомобілів.
Головне призначення фільтра сажі –
зменшення викиду з вихлопної труби
оксиду азота, оксиду вуглецю і… сажі.
Існує два типи сажових фільтрів: DPF
(diesel particulate filter) – фільтр закритого типу без можливості прочистки, і FAP – фільтр закритого типу
з можливістю видалення (спалення)
накопиченої сажі з поверхні фільтра
і його регенерації (лат.regeneration –
відродження, відновлення).
Для видалення сажі використовується спеціальний реагент, котрий
вступає в реакцію зі шкідливими речовинами, які знаходяться в фільтрі
сажі, і під дією великої температури остаточно видаляє їх з фільтра.
Фільтри типу DPF при засміченні підлягають заміні, правда, вважається,
коли температура вихлопних газів
досягає 400 градусів, це призводить
до спалення сажі, і такий метод регенерації називається пасивним. Контролює стан фільтра електронний блок
управління, а індикація виведена на
панель приладів. Я приділяю багато
уваги питанню фільтрів сажі, тому
що ним цікавляться ті автомобілісти, кого це стосується. Це сучасні
засоби охорони навколишнього
середовища, і якщо ви не думаєте
про майбутнє, тоді повертайтесь до
карбюраторних двигунів. Є категорія водіїв, яка гордовито заявляє:
«Я його відрізав», вважаючи себе
«розумнішими» за конструкторів,
які створили ці фільтри, думаючи
головою з відповідальністю перед
суспільством. Продовження цієї цікавої теми у наступному номері.
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Акцент тижня

Війни по-житомирськи: за протест проти
будівництва АЗС на мітингувальників
розпилили сльозогінний газ
Руслан Мороз

У неділю, 22 вересня, близько сотні
городян вийшли на
акцію протесту проти будівництва АЗС
UPG поблизу житлових будинків по проспекту Незалежності.
Люди з плакатами ходили по
пішохідному переходу через вулицю Покровську. Жителі району
міськмолзаводу вже неодноразово
зверталися до усіх інстанцій з вимогою скасувати дозвіл на будівництво автозаправної станції на
земельній ділянці за адресою:
м. Житомир, проспект Незалежності, 29 (кадастровий номер
1810136300:05:025:0017 – надалі
земельна ділянка).
Будівництво АЗС на цій земельній ділянці становить загрозу
майже для двох тисяч житомирян,
насамперед – для маленьких дітей,
які мешкають у мікрорайоні.
Дана земельна ділянка безпосередньо межує з дитячим майданчиком (відстань між ними – 8
метрів). Рівень земельної ділянки
під дитячим майданчиком набагато нижчий (більше 7 м) місця
розташування АЗС та проїжджої
частини проспекту Незалежності,
там немає протягів. Тому таке розташування не дасть можливості
шкідливим газам, в тому числі пожежно- та вибухонебезпечним,
«йти» з території дитячого майданчику, вони будуть накопичуватися там. Перелік усіх шкідливих
речовин, які у разі побудови АЗС
будуть на дитячому майданчику,
міститься у податковій декларації з екоподатку, яку подає кожна
АЗС. Не важко визначити, що майже усі вони важчі за повітря, тому
у даному випадку будуть накопичуватися у ямі глибиною 7 метрів
під місцем розташування АЗС, що
перетворить дитячий майданчик
на справжню газову камеру.
Зараз проводиться досудове розслідування кримінальної
справи № 12019060020002431 від
14.06.2019 щодо фальсифікації
громадських слухань та підробки
протоколу громадських слухань
від 01.12.2014 р. з цього питання.
Але без проведення оцінки впливу
на довкілля 19.07.2019 ТОВ «ЮПІДЖІ» код ЄДР 38862560 отримало
дозвіл № IV 113192001524.

28.08.2019 р. управління
Державно-будівельної
інспекції Житомирської
області призупинило
дію містобудівних умов
на об’єкт будівництва
АЗС/АЗК на проспекті
Незалежності, 29 через
численні помилки: відсутність цифрових даних про відстань даного
об’єкту від житлових
будівель, червоної лінії,
від інших забруднюючих атмосферу об’єктів.

макетів) у визначеному органом
місцевого самоврядування місці,
ні шляхом інформування громадян через розповсюдження
брошур і повідомлень, ні через
засоби масової інформації, що
поширюються на відповідній
території, ні через розміщення
інформації на офіційному вебсайті відповідного органу.

Додамо, на невеликій ділянці
проспекту Незалежності вже є
шість АЗС. Дії жителів ні до чого
не привели. У вересні 2019 року,
попри протести, було розпочато
будівництво вказаної вище АЗС.
Станом на 23 вересня повністю
знищено зелений паркан – кущі,
невеличкі дерева, що захищали
дитячий майданчик від шкідливих речовин, які щосекундно потрапляли на нього з проспекту
Незалежності, де рух транспорту
досить насичений.
Звернення до міської ради ні
до чого не привели. Житомирський міський голова ніколи не
йде проти великого бізнесу. Та
й взагалі, досвід останніх років
свідчить про те, що Житомирська
міська рада робить все для того,
щоб ця страшна газова камера
(АЗС/АЗК на проспекті Незалежності, 29) скоріше запрацювала.

Частина 17 постанови КМ
№ 555 від 25.05.2011 р. зазначає, що
затвердження проєктів містобудівної документації без проведення
процедури розгляду пропозицій
громадськості забороняється,
а матеріали щодо розгляду таких пропозицій є невід'ємною
складовою частиною зазначеної
документації. Складання протоколу громадських слухань – це
груба фальсифікація, якою намагались закрити і закрили очі суду,
який обґрунтував своє рішення
по справі 295/11369/17 наявністю
протоколу громадських слухань.
Складанню протоколу мала передувати процедура подачі та розгляду пропозицій громадськості.
Оскільки протокол складений
посадовими особами (на той
час) місцевого самоврядування;
а документ породжує правові наслідки, заявки стверджують, що
у діях підписантів міститься склад
кримінального правопорушення,
передбаченого статтею 366 КК
України. Але розгляд цієї справи
також затягується.
На жаль, мер Житомира Сергій Сухомлин знову не приїхав
на зустріч з жителями району,
проігнорувавши їх проблему. За
словами мітингувальників, вони
не припинять свої акції, допоки не буде зупинено незаконне
будівництво АЗС, що загрожує
життю і здоров'ю жителям мікрорайону.
P. S. Коли матеріал вже був
майже готовий до друку, нам
стало відомо, що керівництво
споруджуваної АЗС неодноразово намагалося відкупитися
грошима від мешканців неподалік розташованих будинків. Так,
до редакції потрапив документ,
в якому зазначено, що ОСББ «Молочник» погоджується отримати
від ТОВ «ЮПІДЖІ» 200 тисяч гривень нібито на утеплення будинку
взамін відмови від претензій до
будівництва АЗС.

Нині у районі будівництва АЗС ведуться майже бойові дії. 21 вересня
мешканці не дозволили
проводити роботи на
ділянці під АЗС. У ніч
з 21 на 22 вересня усі
будинки мікрорайону
були розмальовані
надписами «UPG буде».
Пошкоджено близько
10 будинків.
22 вересня 2019 року жителі
мікрорайону перекрили рух транспорту по вулиці Покровській від
відчаю та від страшного хвилювання за здоров’я та життя дітей
і їх самих. Увечорі цього ж дня на
дитячому майданчику була підірвана граната зі сльозоточивим
газом, постраждали мешканці
трьох багатоповерхівок. Була викликана поліція. Але слідство не
проводиться.
Жителі мікрорайону неодноразово зверталися до право-

Також Житомирська
міська рада, порушуючи
закон, не провела процедуру розгляду пропозицій громадськості.

охоронних органів. І після цього
випадку знову було написано заяву на ім’я начальника Житомирського відділу поліції ГУНП в Житомирській області Сороки М. С.
Проводячи розслідування
фактів, викладених у заяві до поліції, ми можемо переконатися
у численних порушеннях. Так,
16.11.2011 р. за № 290 Міністерство
регіонального розвитку та житлово-комунального господарства
видало наказ про Порядок розроблення містобудівної документації
(зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 20.12.2011 р. за
№ 1468/20206 (далі наказ № 290).
Зазначений наказ визначає механізм розроблення містобудівної
документації.

Житомирською міською
владою порушено вимоги ст. 21 ЗУ «Про регулювання містобудівної
діяльності» та постанови № 555 від 25.05.2011
р. «Про затвердження
порядку проведення
громадських слухань
щодо врахування громадських інтересів під
час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому
рівні».
Згідно з постановою КМ № 555
від 25.05.2011 р., виконавчі органи міських рад оприлюднюють
у двотижневий строк прийняті

органами місцевого самоврядування рішення щодо розроблення
проектів містобудівної документації шляхом опублікування
таких рішень у засобах масової
інформації, що поширюються
на відповідній території, а також
розміщення на офіційному вебсайті відповідного органу місцевого самоврядування. Рішення 39
сесії шостого скликання № 765 від
26.09.2014 р. про надання дозволу
на розробку детального плану території земельної ділянки за адресою: м. Житомир, вулиця Ватутіна,
29 (зараз – проспект Незалежності,
29) не було оприлюднене у засобах
масової інформації.
Оприлюднення розроблених
в установленому законодавством
порядку проектів містобудівної
документації здійснюється не
пізніш як у місячний строк з дня
їх подання розробником до виконавчого органу міської ради
шляхом розміщення матеріалів
(планшетів, макетів) у визначеному органом місцевого самоврядування місці та інформування
громадян через розповсюдження
брошур і повідомлень, засоби
масової інформації, що поширюються на відповідній території,
а також розміщення інформації
на офіційному веб-сайті відповідного органу місцевого самоврядування. Проєкт детального
плану території земельної ділянки за адресою: м. Житомир,
вулиця Ватутіна, 29 не було
оприлюднене ні шляхом розміщення матеріалів (планшетів,
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Точка зору

Головне – аби депутат, або Про те,
як у Житомирі зубного техніка
призначають видавцем-поліграфістом
Микола Корзун

Житомирська громада власне, як і багато людей в Україні,
шокована трагічною
новиною стосовно загибелі дев’ятьох працівників Житомирського ТТУ та членів
їхніх сімей. Трагедія
сталася внаслідок аварії на автомагістралі
Київ – Чоп. Житомир
сумує, тужить, оплакує загибель земляків,
а у місті оголошено
триденний траур.
Водночас трагедія не
змусить нас забути
про інші проблеми,
які виникають у Житомирі ледь не на
кожному кроці.
І що дивує, найчастіше ці проблеми продукує та створює влада.
Житомирська обласна рада у своїй
роботі має дуже багато цікавих
деталей, історій, які поєднує одна
річ, – зневажливе ставлення до закону, до людей, ну і як наслідок –
до людської моралі. Так сталося,
що найбільше нарікань на адресу
Житомирської обласної ради виникає у сфері кадрової політики
чи то – діяльності.

Ледь не кожен конкурс
на заміщення кадрової
посади керівника тієї
чи іншої комунальної
установи у виконанні конкурсної комісії
Житомирської обласної
ради супроводжується
скандалом чи, як мінімум, порушеннями.
Можна згадати кричущий випадок із проведенням конкурсу
на заміщення посади директора
Бердичівського медичного коледжу, який розпочався восени
2018-го року і мав завершитися аж
у лютому 2019-го року. Не завершився, бо комусь в обласній раді
не сподобалися кандидати, які
вирішили позмагатися за місце
директора. У підсумку – конкурс
перенесли «на пізніше». Сьогодні
вже відомо, що це пізніше припа-

ло аж на середину жовтня 2019-го
року. А, між тим, Бердичівським
медколеджем керує виконуючий
обов’язки директора, який не має
ні належної профільної освіти, ні
досвіду керівної роботи у комунальній установі чи закладі.
Але про це трохи пізніше,
у жовтні, коли наступить час
конкурсного відбору. Нещодавно
конкурсна комісія Житомирської
обласної ради проводила конкурс
на заміщення посади директора
Житомирського комунального
книжково-газетного виробництва
«Полісся». Минулоріч видавництво раптово втратило свого директора, яка померла фактично
на своєму робочому місці. Варто
зауважити, що у колективі, який
виконує дуже відповідальні і водночас специфічні замовлення,
знайшлися фахівці, які за досить
швидкий час зуміли відновити
нормальний виробничий процес
і налагодити його надійну роботу. Новий директор видавництва
«Полісся» Тетяна Безверха доволі
швидко опанувала керівну посаду
і навіть поліпшила минулорічні
показники «Полісся». До речі,
у Житомирі кожна людина, причетна до газетно-видавничої справи чи то – до питань у сфері поліграфії, добре знає Т. М. Безверху
як авторитетного та бездоганного
професіонала у галузі художньовидавничого дизайну книжкової
та газетно-журнальної продукції.
Таких профі у нашому місті насправді немає. Звісно, конкурс,
який влаштувала Житомирська
обласна рада стосовно обрання
на посаду директора видавництва
«Полісся», мав би виглядати насправді як майже умовне дійство.
Чому? Та суто із простої причини:
фахівців рівня Тетяни Безверхої
у Житомирі дуже важко знайти.
Якщо реалістично і відверто –
майже неможливо. Тому оголошений 12 липня 2019-го року конкурс
на заміщення посади директора
книжково-газетного видавництва
«Полісся» вважався суто формальною подією, де без особливих труднощів і зауважень буде
прийняте рішення про те, аби
рекомендувати сесії Житомирської обласної ради призначити
директором важливої комунальної установи саме Т. М. Безверху.
Проте не так сталося, як гадалося. 17 вересня 2019-го року, якраз
наступного дня після чергової сесії
Житомирської обласної ради, конкурсна комісія під керівництвом
першого заступника голови Житомирської обласної ради Сергія
Крамаренка розглянула усі чотири
кандидатури, які підготували та

подали на конкурс відповідні документи. Про двох осіб, які подавали
документи для участі у конкурсі,
ми знаємо небагато інформації.
Але двоє кандидатів, які стали
учасниками конкурсу із відбору
кандидата на посаду директора видавництва «Полісся», житомирянам
(та й не тільки їм) добре відомі. Так,
це, безумовно, Тетяна Безверха –
нинішній директор видавництва
«Полісся», а також депутат Житомирської обласної ради Юрій Бовсуновський. Про Юрія Івановича
відомо, що він завершив навчання
у Житомирському медичному училищі і за фахом є зубним техніком.

Дивує те, що Юрій
Бовсуновський вирішив
взяти участь у конкурсі
на заміщення посади
директора комунального підприємства, не маючи профільної освіти,
але ще важливіше –
не маючи взагалі
вищої освіти.
Звісно, у нього немає досвіду
керівної діяльності на посадах
нижчого рівня. Та й взагалі невідомо, яким досвідом і у якій сфері
занять Юрій Бовсуновський наразі
володіє. Те, що він вже четвертий
рік є депутатом Житомирської обласної ради від фракції ВО «Свобода», – то, безумовно, так, але ж
чи має такий статус впливати на
рішення конкурсної комісії щодо
допуску Юрія Івановича для участі у конкурсі? Ні, однозначно – не
може мати. У людини немає вищої
освіти, а тому – зась! Конкурс – не
для тебе! Такі правила, такі вимоги, і їх не можна порушувати
навіть депутатам. Але, виявляється, Сергій Крамаренко має дещо
іншу думку. Начебто Юрій Бовсуновський, який насправді не має
вищої освіти, невдовзі завершує
навчання в одному із вишів, а тому
вища освіта у нього вже «на обрії».
І саме такими «соображеніями»
керувалися члени конкурсної комісії, які у більшості своїй голосують так, як сказало начальство.
Тобто як сказав Сергій Крамаренко, який точно погодив відповідні дії і відповідну кандидатуру із
головою Житомирської обласної
ради Володимиром Ширмою.
У них по-інакшому не буває, але
чому ж при цьому допускається
порушення законодавства? Ми
вже не говоримо про здоровий
глузд, про думку трудового колективу видавництва «Полісся» чи
про давно забуті норми людської
моралі. На мораль, схоже, у Жи-

томирській облраді вже давно не
звертають уваги, бо ж головне –
надати керівні посади та «хлібні»
місця своїм людям. У даному випадку – депутатам обласної ради.
При цьому потурається головний
принцип роботи влади – діяти
в ім’я людей і на користь громади.
Адже як може працювати на користь громади людина (у даному
випадку Юрій Бовсуновський), яка
не має до видавничої справи, чи
то – до поліграфічного ремесла,
жодного стосунку. І як би цинічно
це не виглядало, але члени конкурсної комісії прекрасно про це
знають, оскільки мали можливість
порівняти виступи як Тетяни Безверхої, так і Юрія Бовсуновського.

Так от, бачення та уявлення депутата Житомирської обласної ради
Ю. І. Бовсуновського
стосовно діяльності
та перспектив розвитку газетно-книжкового
видавництва «Полісся»
видаються дуже скупими і поверховими.
Це, якщо не сказати більше
і відвертіше. І змагатися на рівних
у питаннях професіоналізму та
компетентності із Т. М. Безверхою
йому точно не під силу. Власне
кажучи, воно так і має бути, бо
Тетяна Безверха навіть у найдраматичнішому сні ніколи не змагалася б із депутатом Бовсуновським
у питаннях стоматології. Тут, як
кажуть, кожному своє!
Загалом наразі усе зрозуміло.
Конкурсна комісія під мудрим
головуванням С. М. Крамаренка
виконала замовлення депутатської
фракції ВО «Свобода» на те, щоб
під «завісу» своєї каденції пра-

цевлаштувати свого колегу згідно
зі статусом народного обранця.
Але чи усвідомлюють депутати«свободівці» те, що вони, влаштовуючи свого побратима на
відповідальну посаду, беруть на
себе відповідальність за долю важливого для Житомирщини підприємства із колективом у два десятка
осіб. Навряд чи або, як кажуть –
не сповна. Натомість варто було б
згадати практику 2014–2015 років,
коли громадські активісти юрбами
ходили на засідання конкурсних
комісій із відбору керівних кадрів
у комунальних установах. Куди
поділася революційна пильність
активістів-майданівців? Чи то,
можливо, Юрій Бовсуновський не
підлягає під норми та правила демократичного співжиття, які у роботі Житомирської обласної ради
дуже часто опиняються у такому
собі законодавчому «офсайді»? Як
би там не було, але попереду ще
сесія Житомирської обласної ради.
Депутати під час сесії у ході голосування остаточно ухвалюють рішення про призначення керівника
тієї чи іншої комунальної установи
або підприємства. А тому доля
директорської посади у видавництві «Полісся» буде вирішуватися
безпосередньо під час сесії. Звісно,
для партійців із «Свободи» було б
краще, якби їх представник виявив
розуміння ганебності свого призначення на директорську посаду,
до якої у нього немає ні хисту, ні
знань, ні будь-якої перспективи.
Якщо ж «свободівці» знехтують
принципами моралі і справедливості, то говорити про національну
гордість і перспективу розвитку нашої держави не має сенсу. Україну,
виявляється, розмінюють на гроші
та посади не лише «ватники», але
й патріоти. Хоча, якщо точніше, то
виключно декоративні і записні.
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Поверталися з відпочинку: 9 працівників
Житомирського ТТУ і члени їхніх сімей
загинули, ще 10 – травмовані
у жахливій ДТП під Новоградом-Волинським
Руслан Мороз

Всю Україну сколихнула трагедія, що
сталася на автодорозі
Київ-Чоп поблизу с.
Великий Молодьків
Новоград-Волинського району.
Автобус із працівниками Житомирського трамвайно-тролейбусного управління повертався
вночі з відпочинку в Карпатах.
Близько десятої години вечора
66-річний водій пасажирського
автобуса зупинився, щоб замінити колесо. Всього в автобусі їхали
49 пасажирів, а також 2 водія.
У момент аварії частина людей
вийшла на повітря і стояла на
узбіччі траси.
Свідки стверджують, що водій
пасажирського автобуса не тільки
з'їхав на узбіччя, а й зупинився
майже за півтора метри від проїжджої частини. тобто достатньо
далеко від дороги. Але це не завадило тому лиху, що потім вилилося в сухі фрази офіційних
повідомлень: «22 вересня 2019
року, близько 22.30 год., на 250 км
автодороги «Київ-Чоп», поблизу
с. Великий Молодьків НовоградВолинського району водій автомобіля DAF, з напівпричепом (цистерна з газом), житель Волинської
області, рухаючись у напрямку
міста Києва, не впорався із керуванням та зіткнувся із рейсовим
автобусом сполученням ЯремчаЖитомир, який стояв на узбіччі
дороги».

У результаті ДТП 9 пасажирів автобуса загинули
на місці події, ще 10, серед них і водій автоцистерни, отримали травми
різного ступеня тяжкості та були доставлені
до лікарні для надання
невідкладної медичної
допомоги.
Зараз розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього
руху, що спричинило загибель
кількох осіб) КК України, яке проводить слідче управління ГУ НП
в області.

Масштаби аварії вражають

За повідомленнями Управління ДСНС України у Житомирській області працівники медицини катастроф ще до приїзду
вогнеборців почали госпіталізовувати постраждалих. Одночасно з евакуацією громадян із
понівеченого автобуса рятувальники також дістали 4 загиблих
людей. Окрім цього, бійці ДСНС
пролили піною кабіну бензовоза,
що диміла, та для запобігання
вибуху відімкнули двигуни обох
транспортних засобів.
Аби дістати тіла ще 5 загиблих
людей, які опинилися під автобусом, рятувальники додатково
залучили автокран місцевого підприємства.

Всього на місці пригоди
працювало 47 чоловік
та 17 одиниць техніки, зокрема, від ДСНС
15 чоловік особового
складу та 4 одиниці
техніки. Від медицини
катастроф – 6 бригад
швидкої медичної допомоги, 18 чоловік. Від
правоохоронців – 6 екіпажів, 12 чоловік особового складу. Від служби
автомобільних доріг – 2
чоловіки та 1 одиниця
техніки.
Після надання необхідної медичної допомоги водій вантажівки
був затриманий в порядку статті
208 Кримінального процесуального кодексу України – затримання
уповноваженою посадовою особою.

У Житомирській ОТГ –
триденна жалоба
Розпорядженням влади у Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді 23–25 вересня 2019 р. оголошено триденний
траур за загиблими – на будівлях
підприємств, установ, організацій
комунальної власності приспущені державні прапори з траурними
стрічками, а розважальні заходи
тимчасово обмежені. Відповідне
розпорядження підписав мер Житомира Сергій Сухомлин.
У понеділок, 23 вересня, було
проведено позачергове засідання
виконавчого комітету і позачергова сесія Житомирської міської

ради. На позачерговій сесії Житомирська міська рада виділила
кошти для матеріальної допомоги
сім'ям загиблих та постраждалих
в автокатастрофі працівників
КП«Житомирське трамвайно-тролейбусне управління». На початку засідання депутати хвилиною
мовчання вшанували пам'ять 9
загиблих внаслідок аварії. Житомирський міський голова Сергій
Сухомлин наголосив, що ДТП є
дійсно трагедією для кожного жителя Житомирської міської ОТГ.
Під час засідання депутати
міської ради проголосували за внесення змін до комплексної Програми соціального захисту населення
Житомирської міської об’єднаної
територіальної громади на 2016–
2020 роки та місцевого бюджету.
Так, для надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих у програмі
передбачили 450 тис. грн, а на лікування 10 травмованих внаслідок
аварії – 100 тис. грн.

Чотирьох працівників ТТУ,
які отримали травми
у ДТП, перевели
до житомирських лікарень
За словами керівника трамвайно-тролейбусного управління
Максима Манухіна, зараз чотирьох працівників Житомирського
ТТУ, які отримали травми в аварії
поблизу Новограда-Волинського, перевели з травматологічного
відділення Новоград-Волинської
лікарні до житомирських міських
лікарень. Шестеро ще залишаються лікуватися у Новограді-Волинському.
Лікарі оцінюють стан постраждалих унаслідок масштабної аварії
на Житомирщині як важкий, однак стабільний. Водночас у Житомирі колеги загиблих біля управління трамвайно-тролейбусного

депо вшановують їхню пам’ять. До
того ж усі пасажири автобуса – колеги. Повертаючись з відпочинку
з Яремчі, який був організований
профсоюзним комітетом, вони
вже вважали себе майже вдома,
їм дійсно до Житомира залишалося якихось 100 кілометрів. Але
сталося лихо. До лікарні у 20 кілометрах від місця ДТП «швидкі»
почали звозити потерпілих. Аби
прийняти таку кількість людей,
вночі на роботу вийшов увесь персонал. А за кілька годин почали
з’їжджатися шоковані родичі.

Що говорять учасники
трагічної ДТП
Пізніше водій бензовозу Анатолій Грановський стверджуватиме,
що його почала обганяти машина
і все сталося за долі секунди. Чи
заснув, чи відволікся і чому саме
він не впорався з керуванням і на
повній швидкості влетів в автобус,
чоловік не відповідає. Вирішується
питання про обрання йому міри
запобіжного заходу. Слідчі клопочуть про тримання під вартою.
Водночас підозрюваний відмовився
надавати свідчення щодо обставин ДТП, посилаючись на ст. 63
Конституції України. Але в поліції
коментують, що за такі порушення
з важкими наслідками водієві загрожує до 10 років позбавлення
волі. Він також травмований, але
в нього некритичні травми – удари
грудної клітки і правого коліна,
а також психологічна травма. Він
утримується в охоронюваній палаті хірургічного відділення Новоград-Волинської райлікарні.
Знімальна група ТСН змогла
однією з перших потрапити на
місце пригоди та поспілкуватися з постраждалими. Ось що
вдалося дізнатися. Працівника
Житомирського ТТУ Віталія Бу-

ласа удар застав безпосередньо
в автобусі: «Коли водії змінювали
колесо, багато хто вийшов і стояв
на узбіччі поруч з автобусом, деякі
стояли перед ним. І тут – найсильніший удар. Автобус відразу перетворився на купу металобрухту.
Позривало сидіння. Люди провалилися крізь зірвану підлогу.
У них не було шансів. П'ятеро
людей опинилися під кузовом
автобуса. У однієї жінки голова
була буквально розколота навпіл».
Інша постраждала Ольга Назарук каже, що її врятувало те,
що коли водій міняв колесо, вона
відійшла від автобуса. «Стояла
трохи далі на узбіччі, а потім не
пам’ятаю. Брат мій, чую, кричить:
«Оля!» і став витягувати мене, я почула, що люди кричать: вибухне
цистерна, відтягніть її, і все», – розповідає голова профспілки Житомирського трамвайно-тролейбусного управління Ольга Назарук.
На даний час троє постраждалих в аварії на Житомирщині
перебувають у важкому стані
в реанімації.
«Пацієнти з політравмами,
тобто черепно-мозкова травма,
перелом кінцівок, але наразі – стан
стабільний», – кажуть лікарі.
«Це словами неможливо передати, я ще такого в житті не бачив. Людей не повернути, але ми,
наше підприємство докладаємо
максимум зусиль, щоб допомогти
сім’ям», – зазначає керівник КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне
управління» Максим Манухін.

Поіменний список
загиблих в аварії
За г и бл і п ра ц і вн и к и К П
«ЖТТУ»: Гоша Валентина Сергіївна, Кузьменко Олена Володимирівна, Ковальчук Антоніна
Анатоліївна, Колюк Олег Павлович, Ніколайчук Геля Нарцизівна, Петриченко Марія Борисівна.
Загиблі родичі працівників КП
«ЖТТУ»: Гаврилюк Інна Миколаївна, Канцідайло Олена Михайлівна, Сарнавська Олена Єгорівна.
Реквізити профспілки КП
«ЖТТУ» для надання допомоги
постраждалим внаслідок аварії:
Отримувач: ППО КП ЖТТУ, ЄДРПОУ 35905653, МФО 351005, р/р
26001426866600, АТ «УкрСіббанк».
Призначення платежу: благодійна
допомога для родин, постраждалих у ДТП.
Приносимо щирі співчуття
рідним і близьким загиблих.
Житомир сумує…
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Власна кишеня

Система «обкрадання»,
або Сучасне українське
оподаткування
Ірина Хоцька

Допоки влада розповідає українцям
про відмову від внесення новітніх поправок до Податкового кодексу України
у поточному році,
а заразом обіцяє довгоочікуваний перегляд адміністративного оподаткування,
ми з’ясовували, ким
ми є насправді у запропонованих «державних іграх».

Трошечки заплатимо,
як усі, та й кінець на цьому
Давайте будемо реально дивитися на речі і не станемо приховувати того, що близько 40%
працездатних українців навіть
і не знають, як відбувається оподаткування з фізичних та юридичних осіб. Історично вважається, що насамперед це – питання
наших працедавців. Але точно
знаємо, що всі ми платимо прямий дохід, тобто той, що «забирає» у нас держава із офіційної
заробітної платні. До цього «пакету» входить звичайний податок
на дохід фізичних осіб у розмірі 18%, а також військовий збір
близько 1,5% від загальної суми
щомісячного прибутку. Наче все
прозоро, але попереду ще чекає
оплата акцизів, ПДВ, імпортні
мита і ще багато цікавого…

Реальна кількість днів, які
ми працюємо на державу
У житті особисто я завжди
керуюся правилом: «Ніколи не
грайся з державою, інакше колись вона зіграє поганий жарт із
тобою». І дійсно, власні здогадки
щодо того, що ми не можемо знати все, підтверджують останні
дані ГО «Українське товариство
економічних свобод», діяльність
котрих спрямована на лобіювання спрощення та зменшення
у сфері оподаткування, мінімізації державного регулювання

та посилення захисту прав приватної власності. Отож, розглядаючи розроблену організацією
документацію, маємо формулу
того, скільки ми працюємо в рік
для того, щоб покрити усі видатки, а що залишаємо на задоволення повсякденних потреб.

Так, за розрахунками
громадської організації,
витрачається близько
179 днів у році (це при
тому, що в одному році
365 днів! – авт.), щоб
віддати гроші державі,
і 186 днів, щоб заробити собі. Тобто умовно
з 1 січня до 28 червня
громадяни працюють
на те, щоб сплатити
усі податки.
По -дру г е, д л я тог о, щоб
сплатити вищезгадану частку
єдиного соціального внеску до
фонду оплати праці у розмірі
18% (є обов`язковою для всіх
працюючих громадян – авт.), потрібно попрацювати 66 робочих
днів, що становить 18%. Тобто 66
днів у році ви працюєте на його
оплату. А у випадку сплати ще й
податку на доходи фізичних осіб,
котрий складає 14,8%, на роботу
доведеться ходити орієнтовно
54 дні, щоб бути спроможним
«покінчити» із ним. До речі, ще
й маємо військовий збір, який
ввели у 2014 році. Він становить
1,2% фонду оплати праці, а це
ще чотири дні роботи. Таким
чином, сумарна частка податків
у фонді оплати праці становить
34% від суми загального, щомісячного прибутку особи. Тобто

отриманню кожної 1 тис. грн на
руки передує сплата 515 грн податків.

З мобільного також?!

Про це мало кому відомо,
але незважаючи на те, послугами якого оператора зв`язку ви б
не користувалися, але з кожного щомісячного, передплатного пакету ми платимо близько
7,5% збору до Пенсійного фонду
України.

НДС

Бажаєте ви того чи ні, але
роблячи у магазині покупки, завжди сплачуємо 20% від кожної
одиниці придбаного товару до
державної скарбниці. У такому
разі, користуючись звичайною
арифметикою, при зарплаті 8855
ми «даруємо» близько 1475 грн
владі.

Хочеш розкішно
жити – плати!
Цікавим є і те, що влада України, мабуть, вважає, що якщо ви
живете у квартирі, площа якої
складає більше 60 квадратних
метрів, або ж у будинку, площа
якого є більшою ніж 120 «квадратів», ви – мільйонер з Межигір`я!
З цього виходить, що за кожен
«зайвий» метр маєте сплачувати
1,5% від мінімальної зарплатні
в Україні на користь Державної
податкової служби України.

Відповіді на
найактуальніші запитання
від платників податків:
Стосовно тонкощів і «нюансів» податкової системи ми

разом із завідувачкою сектору
комунікації Державної податкової служби України в Житомирській області Іриною Дембіцькою
знайшли відповіді на хвилюючі
громадян запитання.
– Я к що фі з и ч н а о со б а
у своїй власності має 2 квартири і при цьому загальна
площа кожної з них перевищує 60 квадратних метрів, то
по якій із них дозволяється
сплачувати податок на нерухоме майно фізичної особи, відмінне від земельної
ділянки? (згідно з новітньою
редакцією Податкового кодексу
України, квартири, площа яких
перевищує вищезгадану цифру,
власник квартири має сплачувати 1,5% від розміру мінімальної
заробітної платні, встановленої
на 1 січня звітного року у розмірі 4173 грн за 1 квадратний
метр – авт.)
– У такому випадку, згідно
з останньою редакцією Податкового кодексу України від 01.07.2019
року, податок буде сплачено виключно з другої квартири, але
у випадку, якщо її власником є
лише одна фізична особа і вона не
має своїх співвласників.
– У випадку, коли особа
сплатила більший відсоток
від сплати встановленого для
неї Державною фіскальною
службою фіксова ної су м и
податку, який термін повернення надміру сплаченого
податку на доходи фізичних
осіб при заповненні платником податків заяви про повернення податкової різниці?
- – Отож, апелюючи до п. 5,
ст. 43 Податкового кодексу України, що регламентує умови повернення помилково та/або надміру
сплачених грошових зобов’язань
та пені, найперше платник податків має подати за яв у про
повернення надміру сплачених
г рошови х з обов’я зань та пені
у довільній формі, в якій зазначає
напрям перерахування коштів:
на поточний рахунок платника
податків в установі банку; на погашення грошового зобов’язання
та/або податкового боргу з інших
платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду
бюджету; повернення у готівковій
формі коштів за чеком у разі відсутності у платника податків
рахунка в банку. Тоді протягом
5 робочих днів особі будуть повернені її кошти.

КОЛОНКА
«Мати-героїня»:
які документи
подаються до заяви?
До Хорошівського бюро
правової допомоги звернулась
Надія Середа (ім’я та прізвище
змінені з етичних міркувань,–
прим. автора). Жінку цікавило,
які документи потрібно подавати до заяви про присвоєння
почесного звання «мати-героїня». Консультацію в межах
проекту «Я маю право» надали
фахівці Хорошівського бюро
правової допомоги.
Жінка, яка претендує на
звання «мати-героїня», до
заяви подає такі документи:
1. копію паспорта громадянина України, копію паспортного документа іноземця та
документа, що підтверджує
місце перебування чи проживання іноземця або особи
без громадянства на території
України на законних підставах;
2. копії свідоцтв про народження дітей;
3. копії документів про освіту дітей;
4. характеристики дітей
з навчального закладу, якщо
дитина навчається, або з місця
роботи, якщо працює (щодо
кожної дитини окремо);
5. виданий органом внутрішніх справ документ про
наявність чи відсутність відомостей стосовно дітей, які
перебувають на обліку правопорушників, що не досягли
18 років, у тому числі звільнених зі спеціальних виховних
установ;
6. довідку про наявність або
відсутність судимості в особи,
яку представляють до нагородження, та в кожного з дітей,
яким виповнилося 14 років;
7. за наявності та за бажанням матері – копії грамот, дипломів, подяк, свідоцтв, листів
для визначення внеску жінки
у розвиток творчих здібностей
дітей, формування в них високих духовних і моральних
якостей.
Особі, удостоєній почесного
звання, вручаються нагрудний
знак та посвідчення до почесного звання встановленого
зразка.
Виникли питання? За юридичною консультацією звертайтесь до місцевих центрів та
бюро правової допомоги. Їх
адреси та контакти ви можете
знайти на сайті http://zhytomyr.
legalaid.gov.ua/ua/ у розділі
«Місцеві центри».
Більше інформації про проект «Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті
pravo.minjust.gov.ua та за номером 0 800 213 103 (єдиний
контакт-центр надання безоплатної правової допомоги).
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Kvara Best Fest 2019
користь Житомира.
У суботній вечір гості фестивалю розважались з одним
із кращих діджеїв України –
Dj SKY.
22 вересня гостям фестивалю дарували незабутні емоції найталановитіші вокалісти, танцювальні постановки.
Під час заходу розігрували
цінні призи, а саме: телевізори, холодильники, пральні
машини, мікрохвильові печі,
пилососи, електрочайники та

На території торговельного комплексу «Ринг» у Житомирі 21–22 вересня
відбувся щорічний
фестиваль «Kvara
Best Fest 2019».

21 вересня відбувся турнір
з футболу за кубок «Квара
2019». Переможцем турніру
стала команда «Квара»
Також відбулась матчева
зустріч між командами м.
Житомира С. К.РИНГ та
Житомирської області. До
нас завітали боксери з міс-

та Новограда-Волинського,
Любара, Коростеня та Чоповичів.
У видовищних двобоях
зійшлися боксери різних
вікових категорій – юнаки,
юніори, молодь та дорослі;
загалом відбулося 13 поєдинків. Рахунок матчу «10:3» на

Як уберегтися
від отруєння грибами

В Україні традиційно
осінь – сезон масового збирання грибів.
Центр громадського здоров’я України
нагадує про правила споживання грибів,
а також про профілактику отруєння.

Як не отруїтися грибами:

Найкраще відмовитися від споживання
дикорослих грибів, замінивши їх грибами,
вирощеними штучно, котрі підлягають
контролю та продаються у торговельній
мережі.
●●Не купуйте гриби на стихійних ринках.
●●Уважно оглядайте гриби: звертайте

увагу на колір капелюшка, губки, ніжки.
●●Збирайте лише добре знайомі вам
гриби. За найменшого сумніву одразу
викиньте гриб, не залишайте його поряд
з іншими.
●●Не беріть занадто молоді чи старі
гриби – їх легко переплутати з отруйними.
●●Не збирайте гриби поблизу трас,
промислових підприємств, забруднених
територій: гриби вбирають в себе широкий спектр отруйних речовин, зокрема
важкі метали.
●●Не збирайте гриби в посушливу
погоду: в цей час гриб пересихає, віддавши
воду і збільшивши концентрацію токсинів.
●●Не куштуйте сирі гриби.
●●Вдома ще раз ретельно перевірте гриби: всі сумнівні треба викинути.
●●Готуйте гриби протягом першої доби
після збирання.
●●Варіть гриби не менше трьох разів,
щоразу у свіжій підсоленій воді не менше
30 хв.
●●Зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше
доби.
Не забувайте, що дотримання правил
збирання, приготування грибів – справа відповідальна. Наявність навіть одного отруйного гриба серед їстівних може спричинити
отруєння.

Apple iPhone XR.
Смачна к у х н я, ярмарок, дитячі атракціони,
різноманітні напої, дегустація та інтерактивні конкурси від ТМ «SOPLICA»
та «Z U BROV K A» разом
з бренд-амбасадором України Дмитром Буніним – надовго залишаться у пам`яті
гостей заходу.
А увечері серця житомирян запалила Оля Цибульська.
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Актуально

«Живий ланцюг», дарування паперових
голубів і покладання квітів: як у Житомирській
загальноосвітній школі № 22 відзначили День миру
Світлана Софіюк

Колектив Житомирської загальноосвітньої школи І–ІІІ
ступенів № 22 імені
В. М. Кавуна долучився
до відзначення Міжнародного дня миру.
З цієї нагоди учні та вчителі організували символічну акцію «Обличчя миру», а також пройшли
«живим ланцюгом» до військового
кладовища, де вшанували пам'ять
полеглих за Україну героїв.
Заходи до Дня миру стають для
освітнього закладу традиційними.
Відтак збільшується і масштаб їх
проведення. Тому-то участь у них
цьогоріч, без перебільшення, брала вся школа – від адміністрації
та вчителів до випускників і «першачків».
Мир у рідній Україні – це найзаповітніше бажання всіх людей,
котре вони висловлюють вголос
так згуртовано, як ніколи раніше.
У цьому переконана заступник
директора ЗОШ № 22 з виховної
роботи Світлана Неліпович. Із
огляду на це заходи, організовані учнями та педагогами, вважає
заступник директора, привчають

кожного любити рідну землю та
цінувати життя.
«На сьогодні мир в Україні
не є абстрактним бажанням, це
усвідомлена мета, адже за мирне
існування, за право жити у власній
державі триває боротьба на сході
країни. Але мир – це не тільки
відсутність війни, але й добрі стосунки між людьми», – підкреслила
Світлана Неліпович.
Загальновідомим символом
миру є голуб. Саме зображення
цього птаха використав Пабло Пікассо для емблеми Всесвітнього
конгресу прибічників миру. Тому
символічно, що саме на це звернули увагу учні школи, готуючись до
проведення заходів. Діти власноруч виготовили більше п’ятисот
паперових голубів – символів миру
та духовного розвитку нації.
До кожного птаха учні прикріпили свої побажання учасникам
АТО: дякували їм за мужність, бажали здоров’я, висловили прохання зберегти мир і спокій в Україні.
Частину голубів, на яких написано
привітання й побажання для жителів і гостей міста, учні роздали
перехожим, щоб і їх залучити до
святкування Дня миру.
Та наймасштабнішим дійством,
який цього дня організувала ЗОШ
№ 22, став «живий ланцюг». Він
простягнувся вулицею Вітрука до
військового кладовища. Більш ніж
шістсот учнів разом із учителями,
взявшись за руки, по-справжньому

відчули свою єдність у прагненні
миру. Важливо й те, що до «ланцюга єдності» долучалися перехожі,
яким учні розповідали про історію
виникнення і традиції відзначення
Міжнародного дня миру.
Разом із тим учні провели
акцію «Обличчя миру»: принесли портрети воїнів АТО, щоб
вшанувати їх мужність, героїзм
і відданість Вітчизні.
На важливості об’єднання людей у подібному заході наголосила натхненниця його проведення
Наталія Міненко: «Сьогодні ми
вшановуємо пам’ять загиблих за
свободу нашої держави, а також ще
раз нагадуємо собі, що слід любити й цінувати кожну мить життя».
Вона нагадала, що Міжнародний день миру було проголошено
як день загального припинення
вогню і відмови від насильства. За
словами Наталії Миколаївни, цей
день покликаний змусити людей
не тільки задуматися про мир, але
й зробити щось заради нього.
Своїми враженнями від участі
у заходах до Дня миру поділилися
й учні.
«На мою думку, ідея цього
свята – необхідність і надалі продовжувати дарувати людям добро.
У світі без миру, дружби та взаєморозуміння не прожити», – зазначила учениця 10 класу Вікторія
Русятинська.
Учениця 9-Б класу Єлизавета
Головко додала, що метою учас-

ників заходу було донести, що
мир у рідній Україні – це найзаповітніше бажання кожного громадянина.
«Лише коли є мир, можуть здійснитись усі найзаповітніші, прекрасні мрії людини, її надії й помисли,
тоді кожен може реалізувати себе
повністю, розкрити свої здібності
й таланти», – зазначила вона.
Окрім того, кожен клас виготовив власні тематичні плакати
«Україна хоче Миру». На фотографіях можна побачити, наскільки вони різні й водночас схожі –
об’єднані спільною ідеєю.
Класні керівники протягом дня

провели інтерактивні години спілкування «Мир на землі – радість
у родині», а у шкільній бібліотеці
відбулася книжкова виставка «Під
мирним небом».
«Міжнародний день миру дає
кожному з нас можливість справою довести свою прихильність до
миру, ставши поборником цілей
у галузі сталого розвитку», – так
сказано у щорічному святковому
посланні ООН.
Колектив ЗОШ № 22 планує й
надалі проводити подібні заходи,
оскільки вони дають можливість
замислитися про найважливіше
для кожної людини – мир.

До 1 жовтня жителі Житомирщини можуть
звернутись для оформлення субсидії
на опалювальний сезон
Коротко нагадаємо основні моменти
щодо призначення
та отримання субсидій.
• Упродовж опалювального
періоду 2019–2020 року домогосподарства Житомирщини
можуть скористатись житловою субсидією. Це – адресна
соціальна допомога родинам,
які не можуть в повному обсязі
сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги.
• За інформацією департаменту праці, соціальної та
сімейної політики облдержадміністрації, цьогоріч житлова

субсидія в опалювальний сезон
розраховується з 16 жовтня до
15 квітня включно – на оплату
комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання та розподілу природного
газу, постачання та розподілу
електричної енергії для централізованого, автономного та
індивідуального опалення.
• Су бси д ію на опа лю вальний сезон розраховують
на основі доходів громад ян,
от рима ни х у 1–2 к варта ла х
2019 року.
• З жовтня 2019 року нарахування та виплату «живих»
грошей у вигляді субсидій на
Житомирщині здійснюватимуть місцеві органи соціального захисту населення.

• Якщо вам автоматично
житлова с убсиді я перепризначалася у травні цього року,

у жовтні не потрібно повторно
звертатися. Орган соціального
захисту населення здійснить

автоматично розрахунок житлової субсидії на опалювальний сезон піс л я отриманн я
інформації про доходи за 1
півріччя 2019 року.
• Повторно звернутися за
призначенням житлової субсидії до 1 жовтня мають родини: якщо у травні 2019 року
домогосподарству відмовили
у призначенні житлової субсидії з певних причин; якщо
родина ніколи не зверталися
за призначенням житлової субсидії і вважає, що має право
на державну підтримку при
оплаті житлово-комунальних
пос лу г; у разі зміни ск ла ду
з ар е єс т р ов а н и х (ф а к т и ч но
проживаючих) у житловому
будинку осіб.
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Споживачу

Яку систему опалення обрати
для приватного будинку
Валерія Наумова
Всі ми хочемо, щоб наш будинок був
комфортним і теплим, і, відповідно, для
цього необхідно створити якісну та ефективну систему опалення. Справа в тому, що
сьогодні більшість людей обирає різнома-

нітні види опалення, тому важливо визначити, які саме види опалення сьогодні існують і що варто врахувати, встановлюючи
те чи інше обладнання у власному будинку.

Основні системи опалення

Найпоширеніші системи опалення
сьогодні – електричні. Вони не використовують теплоносія, нагрівання повітря

у приміщенні здійснюється безпосередньо
від опалювальних пристроїв. А це можуть
бути інфрачервоні обігрівачі, які зараз дуже
поширені, електричні конвектори, що прийшли на зміну електричним радіаторам
опалення. Сюди ж можна віднести системи
«тепла підлога» і ті, які використовуються
для підігріву стелі
Також часто використовують повітряні системи опалення, де в якості
теплоносія є повітря. Найчастіше вони
використовуються для опалення промислових підприємств та торгових центрів.
У таких системах не використовуються дорогі опалювальні пристрої, однак для їх
повноцінного функціонування потрібно
пристрій повітроводів.
Для опалення ще використовують рідкий
теплоносій. Традиційно це вода, але може
бути також антифриз та інші рідини. Водяні
системи опалення сьогодні є найпоширеніши-

ми, і сприяє цьому насамперед доступність
води, в якому регіоні ви б не проживали.

Переваги та недоліки
систем опалення
Електричні системи опалення
Переваги:
1) Електричні котли прості за конструкцією, надійні, мають малу вагу, що істотно
спрощує їх установку;
2) Завдяки безшумній роботі і відсутності димових газів, такий котел можна
розмістити практично в будь-якому приміщенні будинку, навіть на кухні квартири,
розташованої у багатоквартирному будинку;
3) Оскільки паливом для опалення служить електрика, немає необхідності підключатися до газопроводу, встановлювати
бак для зберігання дизельного палива або
склад для дров або вугілля;
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4) Оскільки в електрокотлах нічого не
горить, опалення на його базі можна назвати найбезпечнішим.
Недоліки:
1) Електрика є найдорожчим видом палива для опалення. Опалювати електрикою
великий заміський будинок, призначений для
постійного проживання, буде дуже незручно;
2) Широке поширення електричного
опалення обмежує низька установча потужність доступної електромережі, а також
незадовільна якість електропостачання у нашій країні. Виходить, що навіть маючи кошти, опалити великий будинок електрикою
не вийде через те, що місцева електромережа не розрахована на такі навантаження.

Повітряне опалення
Переваги:
1) Відсутність у системі води позбавляє
побоювань щодо протікання, не відбувається ржавіння труб і котла;
2) Висока швидкість обігрівання: на повне прогрівання приміщення йде 20–40
хвилин, навіть у випадку початкової нульової температури;
3) Економічність: підвищення ККД системи досягається через відсутність проміжного теплоносія;
4) За умови грамотного монтажу і при
регулярному обслуговуванні система працює понад 20 років.
Недоліки:
1) До недоліків таких систем можна
віднести необхідність розміщення повітропроводів великого перерізу під стелею,
в підлозі або стінах, що веде до зменшення
корисної площі будівлі;
2) Повітряне опалення створює повітряні потоки, що піднімають пил.

Середа, 25 вересня 2019

Споживачу

Рідкий теплоносій
Переваги:
1) Водяне опалення з природною циркуляцією не залежить від електропостачання,
оскільки в системі не використовуються
насоси. Вона може працювати при наявності палива для котла, наприклад газу
або дров, що робить дану схему ідеальною
для віддалених районів або областей, де
спостерігаються регулярні перебої з електропостачанням.
Недоліки:
1) Немає можливості керувати температурою в окремих приміщеннях, тільки
у всій будівлі;
2) Вищі витрати на монтаж і матеріали,
оскільки необхідно використовувати труби
великого діаметру.

Займаємося встановленням
опалення будинку
Для того, щоб встановити автономну
систему опалення приватного будинку,
спершу потрібно визначитися, який тип
опалення використовувати, вид котла, енергоносії. Оптимальна та система, паливо для
якої найдешевше.
Після прийняття рішення щодо типу
системи слід отримати дозвіл на її установку і її проєкт. Тільки після отримання
дозволу та за наявності проєкту на руках
можна купувати матеріали і починати
установку. Придбайте котел і всі витратні
матеріали.
Першим монтується котел. Він повинен знаходитися або у підвалі, або у спеціалізованому приміщенні. Розмістіть
його подалі від стіни для вільної циркуляції повітря, а підлогу поруч з котлом

слід зробити з вогнетривкого матеріалу.
Обов’язкова вимога до котельні – хороша
вентиляція.
Виведіть димохід від котла, встановіть
всі необхідні конструктивні елементи,
передбачені проектом: розширювальний
бачок, насос, вимірювальні прилади та
інше. Після установки котла і комплектуючих системи проводять трубопровід
до місць установки радіаторів. Для проведення магістральної системи необхідно
пробивати в стінах отвори і проводити

через них труби. Після виконання робіт
замажте стіни розчином, підготувавши
їх до косметичних маніпуляцій.
Заключним етапом монтажу є установка
радіаторів. Вони встановлюються під вікнами на спеціальних кронштейнах. Бажано,
щоб радіатор закривав весь простір під
віконним отвором. Розташувати радіатор
потрібно на відстані 10–15 см від підвіконня,
стільки ж – до підлоги і 2–3 см від стіни. Потім монтуємо на радіатори термодатчики,
краники та іншу фурнітуру.
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Події
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Європейський тиждень мобільності
у Житомирі, але в соціальних
мережах – тільки обурення
Руслан Мороз

Вже втретє наше
місто долучилося до
Європейського тижня
мобільності.
Темою цьогорічного тижня
мобільності була безпека пішохідного та велосипедного руху.
21 вересня на майдані Соборному
розпочався захід «ПАРКування
Соборного», який передбачав
у тестовому режимі трансформувати Соборний майдан, вивільнивши більше місця для
активного відпочинку пішоходів
та обговорення ідеї створення активного громадського простору на
головному майдані міста з житомирянами та гостями міста.
Міська влада дуже широко
анонсувала ці заходи. Наприклад, 22 вересня до обговорення та
реалізації ініціативи щодо облаштування на майдані Соборному
активного громадського простору
повинні були долучитися громадські організації, які презентували
власні проекти, здобутки та ідеї.
Проект передбачав створення
громадського простору, але більшість громадян не змогли зрозуміти, чому цей простір потрібно створювати саме на проїжджій частині.
Навіть координаторка проекту Олена Чернишова не змогла пояснити,
для чого створювати перешкоди
для транспорту та знищувати
єдину в своєму роді транспортну
розв'язку у місті Житомирі.

Всі ці облаштовані на
Соборному майдані комфортні локації, освітній
майданчик, кав'ярня,
сквер з лавками і деревами та зона активного
відпочинку знаходилися
біля основної транспортної артерії міста
та доводили майже до
оскаженіння водіїв,
перед якими постійно
хтось перебігав дорогу.
«Завдання, яке ми вирішуємо
на Соборному майдані, – створити
більше пішохідного простору, також це достатньо амбітний проєкт
не тільки для Житомира, а й для
України. Тільки найпрогресивніші
міста наважуються на такі серйозні зміни у місті. Ми, звичайно, хочемо використати Європейський

тиждень мобільності для того,
щоб комунікувати це нашим європейським партнерам, показати,
що ми є європейським, прогресивним містом, яке приєдналося,
яке не боїться змін і залучає до
цього житомирян», – розповіла
координаторка Олена Чернишова.
Зрозуміло, що більшість коштів – це гранти, надані закордонними організаціями. Але в яку
суму можна оцінити збитки від
того, що майдан Соборний зараз
перетворився на величезну елітну
автостоянку? Може, це і є справжньою метою організаторів?
Ми поцікавилися у соціальних
мережах думкою містян про проведений захід. Майже всі відгуки
негативні:
«Черговий показник бездарного
і дурного мислення «діячів» для
відволікання народу від глобальних
проблем. Дихати дітям чадним газами і розважатися у небезпечному
місці – ідіотизм. І це дуже м'яко
кажучи»;
«Що за безглузда ідея?! Хіба
в усьому Житомирі не знайшлося
місця комфортніше для дітей, ніж
незрозумілий «басейн» на площі
з купою машин і газів»;
«Без розмітки – рух на площі
хаотично. Дуже нелегко там»;
«Все, що залишилось, – полежати на соломі і нюхати пари вихлопних газів»;
«Цікаво, що коли ми будували
Сквер Героїв України, саме цю причину
озвучували. За словами влади, забруднення повітря заважало втілити нашу
ідею в життя. А тут, диви – і повітря
свіже, і гамаки під дупами»;
«Дуже аварійно небезпечно!!!»
«Коло нехай зроблять трохи
більше, заїзди з вулиць Київської
та вул. Перемоги велику відстань
тупо залишилося, буде точно постійно ДТП і, здійснюючи поворот,

не всі розуміють, куди хоче водій
повернути, а так – нехай буде зона
відпочинку… »;
«Нагадує стихійний базар саджанців»;
«Діти сьогодні вже вийшли на дорогу і звідти брали розгін, прямо на
повороті. Машини їдуть, це жах»;
«Який жах… Міській владі немає чим зайнятися, усіляку дурню
придумують. Краще б дорожню розмітку на майдані намалювали»;
«Дуже поганий проєкт, як взагалі до такого додумалися, такий
потік машин, загазованість, і нате
вам «Місце відпочинку», а головне
для дітей й відразу під колеса, а хто
буде за це відповідати???».
Організатори зазначають: після проведення заходу вони продовжать роботу над подальшою
реконструкцією площі: аналізуватимуть відгуки і доопрацьовуватимуть проєкт.
«Якщо ми побачимо, що ця
ідея підтримується, місто може
функціонувати в такому форматі
і жителі хочуть змін, то ми продовжимо роботу над тим, щоб

включати план реконструкції
в бюджет, щоб підключати донорів, визначати етапи і переходити до технічних моментів
реорганізації міста. Якщо будуть
зауваження, то ми перейдемо до
того, щоб працювати з цими зауваженнями і визначати, що далі
робити з Соборним майданом», –
сказала Олена Чернишова.
Судячи з величезного негативу,
яке викликало це безглузде ПАРКування, краще не продовжуйте
знищувати наше місто, а займіться, наприклад, реконструкцією
фонтанів на Старому бульварі,
зробіть знамениту «К літку»
в тому ж парку.
Взагалі незрозуміло було навіть те, що під час такого собі
«ПАРКування Соборного» однією
із подій стало вручення міським
головою Сергієм Сухомлиним та
представником проєкту TUMI
Мартіном Шефером відзнак чотирьом переможцям конкурсу
учасників проєкту «TUMI: шлях
до школи». Тобто взагалі, окрім
центральної площі посеред руху

автотранспорту, ці нагороди немає де вручити?
Хотілося б нагадати, що навіть
про реконструкцію набережної
річки Тетерів у міському парку
відпочинку доведеться забути
надовго. Грошей немає! Але на
небезпечне безглуздя у центрі
міста кошти знайшлися!
Це до того, що управління
капітального будівництва Житомирської міськради гарантувало
завершити реконструкцію набережної річки Тетерів ще до 1 вересня цього року, проте тепер ті ж
самі чиновники зазначають, що
ремонтні роботи не закінчаться
навіть до початку зими.
Про це 19 вересня журналістам сайту Times.zt.ua повідомив
начальник управління капітального будівництва В'ячеслав Глазунов: «Наразі є дві черги робіт,
а також виникло питання щодо
шодуарівських сходів. Це об’єкт
архітектурної спадщини, й погодження його ремонту проходило
через Київ, що вплинуло на проведення ремонтних робіт. Тому від
підрядника надійшов лист, що реконструкція відтерміновується та
внесено зміни до проєкту ремонту.
До кінця поточного року роботи
по реконструкції в повному обсязі точно не будуть завершені.
Стосовно сходів, то їх навіть не
починатимуть у 2019 році».
Роботи з реконструкції набережної виконує ДП «Фаворит
ОПТ» ЗАТ «Фаворит», співробітники якого кажуть, що навіть не
здогадувались, що роботи мають
бути закінчені до 1 вересня: «Реконструкція набережної, згідно
з договором, мала завершитися
до кінця поточного року. Тому
звідки взялася інформація, що
реконструкція буде завершена до
1 вересня, – ми дивуємося».
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Важливо

У Житомирі за ініціативи Ощадбанку
пройшов тренінг Inclusive Friendly
по роботі з особами з інвалідністю
Руслан Мороз

Два дні у приміщенні Ощадбанку
тренери проєкту
Inclusive Friendly проводили навчання для
співробітників різних
організацій міста, які
спілкуються з людьми
з інвалідністю.
Inclusive Friendly – не тільки
перший проєкт в Україні такого
рівня, а й приклад широкомасштабної співпраці та об’єднання
громадського суспільства навколо
спільних проблем. Проєкт реалізується спільними зусиллями ГО
«Інститут Суспільних Ініціатив»,
ГО «Відчуй», ГО «Бачити серцем»
та БО «Право на щастя».

Починаючи з 2014 року,
Ощадбанк є першим і на
даний момент єдиним
банком в Україні, який
здійснює системну
і комплексну роботу,
спрямовану на повноцінну інтеграцію людей
з інвалідністю у суспільство та забезпечення рівного доступу до
банківських послуг.
Початок цієї історії сягає 2014
року, коли після багатосторонніх
обговорень було прийнято рішення про проєктування та відкриття
мережі інклюзивних відділень
Ощадбанку. Тоді метою було створити банківські відділення, в яких
було би зручно всім клієнтам. Мамам з колясками, людям у віці,
яким важко пересуватись. І найбільший наголос було зроблено на
фізичній доступності відділення
банку для людей з інвалідністю
незалежно від їхніх фізичних
можливостей.
Розробку відділень довірили
компанії IDNT, яка більше 15 років
спеціалізується на розробці форматів точок продажу для роздрібу,
сервісних та банківських мереж,
а експертизу доступності надала
Національна Асамблея осіб з інвалідністю України. У результаті
цієї багатосторонньої співпраці
інклюзивні відділення Ощадного
банку повністю доступні для всіх
категорій клієнтів, оскільки під

час їх проєктування були враховані поняття універсального дизайну, доступності середовища,
антропометричних даних та будівельні норми.

Що ж таке інклюзивне
відділення і чому
воно особливе?
Для вільного доступу клієнтів
з порушеннями опорно-рухового
апарату та для клієнтів, що належать до маломобільної групи
населення, фасади інклюзивних
відділень облаштовуються сходами з пандусами з кутом нахилу не більше 10%, дворівневими
поручнями з підсвіткою та автоматичними розсувними дверима
або дверима з фіксацією у відчиненому стані, а вхідна група
оснащується кнопкою виклику
менеджера. Також у приміщенні є
тримачі для милиць і спеціально
обладнані місця очікування з поручнями та сидіннями з жорсткими спинками.
Для зручності клієнтів, що користуються візками, спроєктована
спеціально понижена каса, розширене місце менеджера зі столом
з висотою вище стандартної і достатнім простором для вільного
пересування. У разі потреби відділення оснащуються спеціальними
підйомниками.

Для людей з порушеннями
зору в інклюзивних
відділеннях передбачені:
• маркування прозорих вхідних дверей спеціальними захисними стрічками яскраво-жовтого

кольору і позначення першої та
останньої сходинки жовтим кольором;
• маршрут до установ банку
вимощується тротуарною тактильною плиткою;
• доступ до зон самообслуговування, касового обслуговування,
індивідуального обслуговування
маркується тактильними маркерами, які вказують безпечний та
найкоротший шлях;
• адаптовані банкомати та
інформаційно-платіжні термінали із вбудованими голосовими
модулями, обладнані роз'ємом
для навушників, програмою керування голосом та маркуванням
клавіатури.
Для обслуговування людей
з порушеннями слуху менеджери
інклюзивних відділень проходять
навчання основам жестової мови.
Додатково кожен співробітник
банку може за допомогою короткого відеокурсу з навчання основ
жестової мови на Інтернет-порталі
банку вивчити деякі терміни та
фрази, необхідні для якісного обслуговування нечуючих клієнтів.
Додатково для зручності всіх
клієнтів інклюзивні відділення
оснащено доступними туалетами. І якщо дозволяє площа та загальне планування відділення, для
клієнтів, які приходять з дітьми,
передбачено відкидні пеленальні
столи та дитячі зони.
Окремо варто відзначити, що
перед відкриттям та під час облаштування інклюзивних відділень
на місцях проводяться обговорення та консультації з громадськими
організаціями, що опікуються
з людьми з інвалідністю, щодо

місця розташування відділень та
перевірка на практиці їх обладнання. Якщо з боку представників
ГО є пропозиції, коментарі чи зауваження, всі вони за можливістю
беруться до роботи.

Станом на вересень
2019 року в Ощадбанку
відкрито 23 інклюзивних
відділення. У подальшому інклюзивні відділення будуть відкриті
в усіх обласних
центрах України.
Розуміючи, що доступність
банківських послуг включає не
тільки наявність спеціального
обладнання чи архітектурну доступність, але й вміння персоналу
надавати послуги відповідно до
потреб та особливостей клієнтів,
Ощадбанк спільно з проєктом
Inclusive Friendly організовує та
проводить навчання співробітників, партнерів та клієнтів банку
основам спілкування та обслуговування людей з інвалідністю.
Динамічний та емоційно насичений тренінг Inclusive Friendly
проводять 4 тренери з різних громадських організацій. Кожний
тренер має практичний досвід,
свій підхід та власну історію. Учасники тренінгу отримують навички, яким ніде не навчають, але володіти якими має кожен свідомий
українець. Їх ознайомлюють з правильною термінологією, етикетом
спілкування з людьми з інвалідністю, надають інформацію щодо
законодавчих основ, особливостей
та практичних підходів при наданні клієнтам з інвалідністю послуг. В даному тренінгу окремими
блоками виділено комунікацію
з людьми з порушеннями слуху

та навчання основам жестової
мови, комунікацію і супровід
людей з порушеннями зору і комунікацію з людьми, що мають
порушення опорно-рухового апарату. Окремо є блок про надання
допомоги, якщо у людини стався
епілептичний напад.Але навіть не
це основне.

Участь у цьому тренінгу
руйнує бар’єри у свідомості та змінює ставлення до людей з інвалідністю. Учасники мають
змогу отримати відповіді на запитання, які не
наважувались поставити раніше. Дізнатись, як
підійти і надати послуги
людині з інвалідністю,
як їй допомогти і чи
потрібно взагалі
допомагати.
Банк бере на себе організацію
та фінансові витрати за проведення тренінгу, а також надає
локацію. У кожному регіоні, де
представлені інклюзивні відділення, проводяться два тренінги.
На один запрошуються керівники відділень нового формату
Ощадбанку, а на другий, з метою
залучення до інклюзивного руху,
клієнти та партнери банку, а також представники органів державної влади.
На сьогодні було проведено
24 тренінги Inclusive Friendly в 12
обласних управліннях Ощадбанку.
Навчання пройшли близько 250
керівників відділень нового формату, які каскадували отримані
знання своїм колективам, та понад
200 клієнтів та партнерів Ощадбанку з державних та комерційних
компаній різного спрямування.
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Ще раз про житомирський трамвай
Ігор Гарбуза

Відомо, що 120 років
тому, у 1899 році, по
вулицях Житомира
пішов трамвай.
Всі пишуть, що це сталося
22 серпня. Проте урочисте відкриття сталося 22 серпня за старим стилем, а за новим стилем – 3 вересня.
З цього випливає, що святкувати
потрібно не 22 серпня, як це зараз
роблять, а 3 вересня.

Як було урочисто відкрито
трамвайне сполучення?
На Малій Бердичівській побудували електростанцію, котра
живила струмом трамвай і освітлення центральних вулиць міста.
Будівля електростанції збереглася
до наших днів і до нашого часу
обслуговує електричний громадський транспорт. Саме тут, у садибі
електричної станції, о 12 годині
єпископ Володимир-Волинський
вікарій Волинської єпархії Паїсій
(Виноградов) разом зі священиками Преображенського собору урочисто освятив, як писали газети,

«житомирську міську електричну
залізницю». На захід були запрошені гості з Петербурга, місцеве губернське начальство. Виконуючий
обов’язки начальника Волинської
губернії, віце-губернатор Петро
Іванович Каталей поворотом ручки
комутатора відкрив рух трамвая
у Житомирі. Першими пасажирами були почесні гості, вони
здійснили поїздку по вулицях Київській та Великій Бердичівській.
Трамваї зупинилися біля будівлі
міської думи, де перших пасажирів
запросили на сніданок. У цей урочистий день житомиряни заради
інтересу сідали у трамвай, платили
5 копійок і просто їхали. Для багатьох це був справжній атракціон,
бо на той час це був дуже швидкий
вид транспорту.
Трамвай того часу міг їхати зі
швидкістю від 12 до 22 км на годину. Певний час місту довелось
звикати до такого стрімкого транспорту. Вже через два дні після
урочистого відкриття трамваю
місцева газета «Волинь» писала:
«…быстро движущиеся, со звоном и шумом вагоны представляют пугало даже для городских
лошадей, привычных к шумному
уличному движению, для деревенских же тем паче». Інша газета зауважувала: «Надо заметить,

зіткненні упав на бруківку, тому й
отримав травми. З майдана Олександра II (нині Соборна) трамвай
спускався по Чуднівській вулиці
до річки Тетерів, де були купальні.
Тут житомиряни любили купатись у теплих водах поліської річки
і відпочивати. Спуск мав ухил в 5
градусів, і трамвай їхав особливо
швидко. Можливо, електрична
конка мчалась зі швидкістю 22 кілометри на годину. Зараз будь-який
пасажир скаже, що трамвай їхав,
як черепаха. Однак тоді дами та
дівиці від такої швидкості втрачали
свідомість, і чоловіки та кавалери
виносили їх з трамвая на руках.

Сьогодення

что вагоны городской железной
дороги ходят слишком быстро,
особенно нежелательно это для
первого времени, когда население и лошади не привыкли ещё
к снующим по городу вагонам, да
и вагоновожатые не умеют вовремя

замедлять ход и останавливать их».
Були і жертви швидкої їзди: «Вагон ударил извозчика. Пассажир
Лейба Гофман был выброшен из
трамвая и получил сильные повреждения…». Можливо, він стояв
на відкритому майданчику і при

Житомирянам сподобався трамвай, він приносив добру виручку,
відкривались нові маршрути. Але
у 60-і роки ХХ століття трамвай поступився своєму братові – тролейбусу. У Житомирі залишився один
трамвайний маршрут (площа Перемоги – льонокомбінат). І трамвай,
як у далекі часи, мчиться з центру
міста на Польову. Однак, на думку
Житомирського міського голови Сухомлина, – трамвай треба ліквідувати. Якщо ж модернізувати трамвай,
то це обійдеться місту приблизно
у 25 мільйонів євро. Як ви вважаєте,
чи потрібен місту трамвай?

У Гофмана козаки у 1648-му році
співають пісню нашого сучасника
Андрій Козаченко

Нещодавно у Житомирі відбулися зйомки чергового фільму.
Цього разу у рідному
краї свою стрічку
«Відлуння» знімав
наш земляк, відомий
кінорежисер Валерій
Шалига.
Одну з ролей у картині зіграв
популярний телеведучий, журналіст, а віднедавна ще й актор
Олексій Суханов. «Дякую долі
за досвід, емоції, цікавих та талановитих людей, з якими встиг
познайомитися… дякую Богові
за можливості…», – поділився відчуттями Олексій.
Режисер фільму Валерій Шалига родом з Чуднівського району.
У Житомирі він також свого часу
знімав ще один свій фільм – «1942»,
присвячений Великій Перемозі.
Тема війни і повоєнного життя
присутня і в знаменитому 24-се-

рійному фільмі «Віра. Надія. Любов» режисера Олексія Рудакова,
який також знімався у Житомирі.

Протягом двох останніх
десятиліть у Житомирі
почали знімати все більше популярних фільмів
і серіалів. Житомирщина – батьківщина всесвітньо відомих акторів
і режисерів. Відомі
майстри кіно приїжджають сюди черпати
натхнення.
Житомир можна впевнено назвати батьківщиною вітчизняного
кінематографу. Адже саме тут
у 1857 році народився один з перших кінематографістів Альфред
Федецький, який зняв перший
український фільм. Історичний
кінопоказ братів Люм'єр відбувся
28 грудня 1895 року, а ще у вересні
1895-го Федецький провів зйомку
сюжетів про Житомир.
Житомирщина дала світові таких відомих кіноакторів як «мама
Роксолани» – Раїса Недашківська,
«Каменська» – Олена Яковлєва,

«Пан Заглоба» – Мечислав Павликовський, засновник Чернівецького театру Петро Міхневич. З Новограда-Волинського батьки Семена
Фаради. У Житомирі жила бабуся
Володимира Висоцького. Тут працював батько Бориса Хмельницького. На Житомирщині жили
предки Андрія Тарковського.
Природа і люди Житомирщини засвітилися у багатьох фільмах:
«Батя», «Двоє», «Смерть шпигунам‑2», «Нічна зміна», «Савраска»,
«Легка вода» та інших. У 2008 році
на Путятинській площі у Житомирі чехи знімали документальний
фільм про злочини НКВС проти
чехів в Україні.
– Під час зйомок фільму «Савраска» були цікаві костюмовані
зйомки з феєрверками у стилі
XIX століття, – розповідає актор,
ілюзіоніст з Житомира Валерій
Городничий. – Народ зібрали ще
вранці – почали знімати ввечері.
Але найцікавіше, що цей епізод
у фільм так і не увійшов.
– Житомир – це дуже мальовниче місто, – ділиться режисер
серіалів «Віра. Надія. Любов» та
«Я тебе ніколи не забуду» Олексій
Рудаков. – Ми в нього закохалися!

У Житомирі проходять різні кінофестивалі. У 2008 році фестиваль
«Кінотур» у нашому місті відвідав
всесвітньо відомий польський режисер Єжи Гофман. З Житомиром його пов'язує фільм «Вогнем
і мечем» за Генріком Сенкевичем.
У культовому фільмі є курйозний
момент. У 1648 році під Жовтими
Водами козаки співають пісню «На-

ливаймо, браття», яка, на секундочку, була написана у ХХ столітті житомирянином Вадим Крищенком.
На фото: Фаня та Давид, дім
яких забирають для гітлерівського
інженера. У ролі Давида – Олексій
Суханов, у ролі Фані – популярна
українська актриса, житомирянка Анна Тамбова. Автор фото –
Валерій Городничий.
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Кримінал

Чергове затримання
Шахраї: житомирянин
крадіїв бурштину
віддав 180 тис. грн
в Олевському районі
за «порятунок життя»
уявного потерпілого у ДТП
Житомирянин
став жертвою шахраїв, віддавши незнайомцю значну суму
грошей.
Користуючись загальновідомою схемою «уявного порятунку з поліцейського відділку», «термінових коштів на
лікування жертви ДТП» тощо,
пройдисвіти полюють на ваші
заощадження. Якщо до вас зателефонували з подібною пропозицією, набирайте номер «102».
Як повідомляють у відділі
комунікації поліції Житомирської області, 21 вересня до
Житомирського відділу поліції
звернувся 61-річний житель обласного центру із повідомленням про ошуканство. Як розповів чоловік поліцейським, кілька
годин тому на його мобільний
телефон подзвонив невідомий,
який назвався слідчим поліції.
Після того незнайомець повідомив, що син чоловіка вчинив
дорожньо-транспортну пригоду, в якій серйозно травмував
жінку. На її порятунок терміново потрібні значні кошти.
Крім того, потрібно виручати
й «винуватця ДТП».

Звістка про таку подію неабияк схвилювала заявника,
і наступну інформацію про
«фінансове залагодження питання» він сприйняв, швидше,
як настанову, яку й поспішив
виконати. Уже за чверть години, щоб ніхто не встиг оговтатись, незнайомець від імені
нібито «слідчого» вартував на
чоловіка біля під’їзду його будинку. Йому той і передав усі
грошові збереження в іноземній валюті еквівалентом понад
180 тисяч гривень. І лише згодом дізнався у сина, що з ним
все гаразд і у жодні ДТП він не
потрапляв.
Інформація за вказаним
фактом була внесена до Єдиного
реєстру досудових розслідувань
за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) ККУ.
У межах розпочатого кримінального провадження поліція встановлює причетних до
ошуканства осіб.
Водночас поліцейські
зверта ют ься до ж и тел ів
Житомирщини із застереженням:
– у разі, якщо вам повідомляють про затримання поліцією рідної людини, уточніть
усі відомості, у тому числі й відділок, в якому знаходиться ваш
родич. Після цього зателефо-

нуйте самі до чергової частини
поліції, з’ясуйте всі обставини
та повідомте про вимагання
грошей;
– спробуйте зв’язатись
з людиною, про яку йдеться,
або з кимось, хто може бути поруч – рідні, друзі, сусіди тощо;
– у разі візиту до вас додому поліцейських, вимагайте
у них пред’явити службове
посвідчення, перепитайте та
запишіть прізвища та посади.
Якщо візитери викликають у вас
підозру, спілкуйтеся з ними
у присутності рідних, сусідів
чи знайомих;
– жодним чином не погоджуйтесь на умови незнайомців,
особливо якщо вони вимагають
терміново сплатити гроші за
нібито звільнення рідної людини від відповідальності. Відразу
повідомте на номер «102» – вас
намагаються ошукати!

Розкажіть про заходи
перестороги своїм
батькам, рідним, сусідам та знайомим. Це
допоможе вберегти їх
від неприємностей та
завадить ошуканцям
продовжити свою злочинну діяльність.

Двох місцевих жителів обвинувачують у незаконному видобуванні
корисних копалин
загальнодержавного
значення.

Установлено, що на початку вересня цього року двоє нелегальних
старателів за допомогою мотопомпи
кустарного виробництва та обладнання до неї намагалися видобувати бурштин-сирець неподалік села
Обище Олевського району.
Правоохоронцями вчасно було
викрито та припинено незаконний
промисел місцевих жителів, а на
вилучену водяну мотопомпу та обладнання до неї судом накладено
арешт.
Під час досудового розслідування
встановлено достатність доказів для

висунення обвинувачення особам, які
повністю визнали свою винуватість
у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення.
З огляду на це, обвинувальний
акт до суду скеровано разом з угодами про визнання винуватості. Справу
розглядатиме Олевський районний
суд. Публічне обвинувачення здійснюватиме Коростенська місцева
прокуратура.

В Олевську було
затримано ділка,
що вкрав деревину
з лісництва

У Радомишлі
затримали чоловіка,
що розгулював з міною
Поліцією було затримано жителя Радомишля, який мав
при собі боєприпас
часів Другої світової
війни.
Подія сталася 19 вересня.
Після огляду речей чоловіка
було виявлено міну. Затриманий раніше вже притягувався
до кримінальної відповідальності за крадіжки. Нині ж слідчі направили до суду обвинувальний
акт за аналогічними фактами,
де фігурує чоловік. За словами
правоохоронців, затриманий
ніде не працює, натомість шукає легкої наживи.

В Олевську невідомий викрав з території
підприємства зрізану
деревину.
Як пояснює сам чоловік,
на таку знахідку він натрапив
на мілині річки, блукаючи її
берегами, й вирішив забрати
із собою. Проте, незважаючи

на корозію та іржу, боєприпас
виявився бойовим і приховував
чималу небезпеку. Поліцейські
знищили його у безлюдному
місці.

Про це інформує відділ комунікації поліції Житомирської області.
Подія сталася в ніч на 15 вересня.
У ході першочергових заходів правоохоронці встановили місцезнаходження пилорами, де і виявили

викрадене, та розшукали чоловіка,
причетного до події. Ним виявився
43-річний житель Олевського району.
У скоєному він зізнавсь, викрадений
лісоматеріал поліція вилучила.
Нині правоохоронці встановлюють усі обставини події у рамках
кримінального провадження, розпочатого за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція
статті передбачає відповідальність
у вигляді як штрафу, так і позбавлення волі.
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Реформи

ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС У ЗАКОНІ:
чи виграє держава?
Президент Володимир Зеленський пропонує легалізувати
гральний бізнес. За
його дорученням Верховна Рада до 1 грудня
2019 року має ухвалити відповідний закон.
На думку глави держави, виведення азартних ігор із тіні допоможе розвитку туризму і наповнить
бюджет. Про те, чим ризикує президент, роблячи ставку на легалізацію азартних ігор, дізнавались
експерти Центру громадського
моніторингу та контролю.

Історія однієї заборони

Понад 10 років український
гральний бізнес працює у тіні.
Офіційно він поза законом від
15 травня 2009 року. Тоді за заборону грального бізнесу в Україні
віддали голоси 340 депутатів, а тодішній прем’єр Юлія Тимошенко
особисто лобіювала це питання.
Поштовхом для цього стала трагедія у Дніпрі, де під час пожежі
у гральному клубі загинуло десятеро людей.

Закон заборонив організацію азартних ігор,
встановивши штраф за
порушення – 8000 мінімальних заробітних
плат з конфіскацією
грального обладнання.
Проте у законі залишилась лазівка. Він дозволив проведення лотерей і гру на автоматах
типу «кран машина», які
не належать до азартних ігор. Тож казино
змінили вивіски на
«лотереї» та «інтернетклуби» і почали працювати нелегально. Крім
того, чимала частина
грального бізнесу пішла
в онлайн.
«Заборона офлайн грального
бізнесу жодним чином не обмежує онлайн гральний бізнес,
зокрема, сайтів, сервери яких зареєстровані за межами України», –
зауважує виконавчий директор
Центру економічної стратегії Гліб
Вишлінський.
Попри те, що гральний бізнес

Економічні вигоди та ризики
для ігроманів

працює в обхід закону, правоохоронці «не помічають» цих казино.
Ба більше, як стверджує голова ГО
«Підтримки легалізації грального бізнесу в Україні» Олена Мочалова, нелегальний ринок існує
завдяки співпраці з силовиками.

Як легалізуватимуть?

Тексту законопроекту щодо
легалізації грального бізнесу поки
нема, але команда президента вже

озвучила кілька основних концепцій. За словами глави парламентського комітету з питань фінансів,
податкової та митної політики Данила Гетманцева, ринок грального
бізнесу повинен ділитися на два
сектори: масовий і казино.
Аби контролювати операторів
було простіше, розглядається варіант територіального обмеження,
наприклад, розміщення казино
тільки в курортних зонах.

Загалом експерти підтримують можливість легалізації азартних ігор, проте зауважують, що
закон має бути виваженим.
Експерти наголошують, що
гральний бізнес вийде з тіні тільки
за умови прозорої роботи правоохоронних органів. Так, заступник
виконавчого директора київського Центру економічної стратегії
Дмитро Яблоновський впевнений:
«Ухвалення ще одного закону недостатньо. Потрібна політична
воля і діяльність правоохоронних
структур, бо всі нелегальні казино
отримали індульгенцію від правоохоронних структур і за таких
умов працюватимуть і надалі».
На думку економістів, легалізація казино може принести чималі
кошти до державного бюджету.
За попередніми прорахунками,
чисті надходження можуть складати від 7 до 12 млрд грн за рік.
Водночас не варто чекати від легалізації азартних ігор швидкого
економічного дива, бо попереду
довгий і складний шлях правового
регулювання.

Школярі і педагоги під парасолькою
освітнього омбудсмена
У листопаді
в Україні повноцінно запрацює служба
освітнього обмудсмена. На це у цьогорічному бюджеті закладено 2,3 млн гривень.
Освітній омбудсмен Сергій
Горбачов піклуватиметься про
дотримання прав учнів та вчителів у навчальному процесі. Які
завдання виконуватиме освітній омбудсмен, дізнався Центр
громадського моніторингу та
контролю.

Медіатор між школами
та міністерством
Постанову про появу освітнього омбудсмена уряд ухвалив
минулого літа. Згідно з документом, Кабмін доручив йому
захист прав у сфері освіти. Раніше такої посади в Україні не
існувало.

Уряд постановив, що освітнім омбудсменом може бути
громадянин України, який вільно володіє державною мовою,
має вищу освіту та відповідний
досвід роботи. Він не може поєднувати свою роботу з іншою
діяльністю, окрім творчої або
викладацької.
Серед завдань освітнього
омбудсмена – забезпечення
права людини на як існ у та
доступну освіту та сприяння
впровадженню інклюзивної
форми навчан н я. Ос віт н ій
омбудсмен виступає посередником між навчальними закладами та Міністерством освіти,
співпрацюючи із різноманітними органами влади, зокрема
правоохоронцями, а також із
громадськими та міжнародними організаціями.
За результатами відкритого відбору 14 серпня 2019 року
цю посаду обійняв Сергій Горбачов – педагог із 13 -річним
стажем, який до призначення
працював директором школи
у столиці.

Краще фінансування
і боротьба з булінгом
До початку повноцінної роботи освітній омбудсмен повинен
зробити ще багато кроків. Зокрема, сформувати власну службу із
15 осіб, розробити алгоритми
внутрішніх процедур. За словами
Сергія Горбачова, у службі освітнього омбудсмена працюватиме
кілька відділів: юридичний, сектор роботи зі зверненнями та відділ нормативно-правової роботи.
Наразі затверджується штатний
розпис і розподіляються обов’язки
кожного працівника.
За словами Сергія Горбачова, головне завдання офісу
освітнього омбудсмена на цей
навчальний рік – продовжити реформу нової української школи
(НУШ), підвищити зарплатню
педагогам та розпочати успішну
боротьбу з булінгом. Власне, на
думку Горбачова, без кращого
фінансування освітньої сфери
проблем не подолати. Адже щоб
побороти булінг, потрібні якісно

підготовлені психологи. А такі
фахівці коштують недешево.

Порушення прав і скарги

Одним із важливих аспектів діяльності освітнього омбудсмена є перевірка випадків
порушення прав у сфері освіти.
Зокрема, до освітнього омбудсмена можуть звертатися учні,
їхні батьки чи законні представники, а також вчителі і наукові
працівники. Для прикладу, учні
можуть скаржитись на факти
булінгу чи корупції у школі.
Відповідно до процедури
освітній омбудсмен повинен перевірити викладені факти. Якщо
скарга обґрунтована, то він може
надати рекомендації школам чи
органам управління освітою або ж
повідомити про порушення закону правоохоронців. Аби скарга не
залишилась без відповіді, вона повинна бути обов’язково підписана
і стосуватись випадку, що стався
не пізніше ніж рік тому.
Міністерство освіти зі свого
боку також готове реагувати на
запити українців.

«Було б добре, якби ви раз на
два тижні надсилали нам агрегований масив типових питань, які
вам надходять. Ми б тоді змогли
віднайти новий підхід до вирішення цих проблем, надавати
роз’яснення. Для нас надзвичайно
важливо знати, що саме турбує
людей, і шукати системні підходи
до вирішення їхніх проблем», – заявила очільниця МОН Ганна Новосад під час зустрічі з освітнім
омбудсменом Сергієм Горбачовим.
Вт і м, с ам Гор бачов с по дівається, що скарг до нього
буде небагато. Адже це остання інстанція, до якої потрібно
звертатись. Він впевнений, що
більшість конфліктів можна вирішити безпосередньо у школі.
Зад ля кращого зв’язку із
освітянами та учнями у регіонах
планується створити громадські
приймальні освітнього омбудсмена. Адже що більше люди
знатимуть про свої права, то
краще зможуть їх захищати. Чи
вдасться освітньому омбудсмену
втілити все задумане, дізнаємось
уже зовсім скоро.
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• ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ НА ЖИТОМИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД. ГОТОВІ ВЗЯТИ ПРАЦІВНИКА
З ІНВАЛІДНІСТЮ. 0678804116
• Для роботи за кордоном потрібні будівельники 95-105грн./год., працівники на
сортування одягу 75грн./год., на збір помідорів 70грн./год., зварювальники 180грн./
год., беремо по біометрії та візі. Лiц. МСПУ
1420 вiд 24.11.2016. 0731801758

1. РОБОТА
1.1. Пропоную
• В будівельну компанію на пост. роботу в
м. Києві потрібні: охоронці, виконавці робіт,
монолітники, арматурники, монтажники,
різноробочі, підсобні робітники. Без шкідливих звичок. З/п договірна (висока). В разі
необхідності житло надається. 0673297339

• В С.СТРИЖІВКА ПОТРІБНІ РІЗНОРОБОЧІ
ТА СЛЮСАР-РЕМОНТНИК. ЗП ВІД 10 000
ГРН. 0674308961
• В УСПІШНУ, СТАБІЛЬНУ КОМПАНІЮ
ПО ДИЗАЙНУ І ВИГОТОВЛЕННЯ ВИСТАВКОВИХ СТЕНДІВ В КИЄВІ ПОТРІБНО: РІЗАЛЬНИК ДСП, СКЛАДАЛЬНИК МЕБЛІВ,
КРОМКУВАЛЬНИК, МОНТАЖНИК ВИСТАВКОВИХ СТЕНДІВ. ОПЛАТА ДО 20000 ГРН.
НАДАЄТЬСЯ ЖИТЛО. 0979408446
• ВИРОБНИКИ ВАРЕНИКІВ ТА КОТЛЕТ
НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ.
МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р7/7.НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ,
ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М.СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО.
0674343698,0674343683

• ЕЛЕКТРИК НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА
ОБЛ. Г/Р- 7/7. НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ
ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО,
АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО.
0674343698,0674343683
• ЕЛЕКТРИК НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ
НА ЖИТОМИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД.
ГОТОВІ ВЗЯТИ ПРАЦІВНИКА З ІНВАЛІДНІСТЮ. 0678804116
• ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ В БУДІВЕЛЬНУ
КОМПАНІЮ М.КИЇВ ТА М.ОДЕСА. ОФІЦІЙНЕ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ЗАБЕЗПЕЧУЄМО
ЖИТЛОМ, СПЕЦОДЯГОМ, ІНСТРУМЕНТАМИ. 0443316367,0662017578

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК, ОХОРОНЦІ В
ПІЦЕРІЮ. РОБОТА В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ.
ГРАФІК РОБОТИ 1/1 ТИЖДЕНЬ. ЖИТЛО
ТА ХАРЧУВАННЯ НАДАЄТЬСЯ. ДЕТАЛІ
ЗА 0631007191
• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ РЕЖИМУ І ОХОРОНИ ПОТРІБНІ НА РОБОТУ.
ВИМОГИ: НЕСУДИМІ, ФІЗИЧНО ЗДОРОВІ.
Г/Р 1/3. З/П ВІД 7500ГРН. 0974870271

• Інформаційні послуги про працевлаштування у Польщі, різні вакансії, доїзд до місця
роботи, можливе працевлаштування за
безвізом. (099)2430263,(095)0419267

• НАЧАЛЬНИК КОМПРЕСОРНОГО ЦЕХА
(З/П -9500 ГРН), ВОДІЙ ЕЛЕКТРОНАВАНТАЖУВАЧА (З/П - 7500 ГРН). ГРАФІК РОБОТИ З 8-00 ДО 17-00, ПН-ПТ. РОБОТА В
М. ЖИТОМИР. ДЕТАЛІ ОБГОВОРЮЮТЬСЯ.
(0412)333086,0968044680

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

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

• ОПЕРАТОР ОЧИСНИХ СПОРУД, РІЗНОРОБОЧІ НА КАМЕНЕОБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО. МІСЦЕ РОБОМИ - М. ЖИТОМИР
(С. ДОВЖИК). З/П ВІД 7500 ГРН І ВИЩЕ.
ВСІ ДЕТАЛІ ОБГОВОРЮЮТЬСЯ ПРИ СПІВБЕСІДІ. 0674102046
• Офіційна робота в Європі від десятків
прямих роботодавців. Польща-ЗП 20-30 тис.
грн. Чехія, Германія, Франція, Естонія-ЗП
35-45 тис.грн. Надається житло. Допомога з
документами. Л.МСПУ-АВ547294-10.09.10.
0989569863,0955423425Вікторія

ОХОРОННИК ЗАПРОШУЄТЬСЯ НА РОБОТУ, ВАХТА, ТИЖДЕНЬ/ТИЖДЕНЬ.
0671454799.
• ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ,
ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУВАННЯ
ТА ПРОЖИВАННЯ І ДОСТАВКА НА МІСЦЕ
РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ.
0952872944;0677869928
• Охоронці в м.Київ. Вахта 30/15,
20/10, 15/15. З/п 9000 грн. Харчування, проживання за рахунок піприємства.
0734069918,0952858119
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• Работа в Польше, Чехии, Германии, Израиле. Оформление и проезд за наш счет.
З/п от 30 000 до 80 000 грн. Сопровождение
на время работы. 0665859090,0685859090
• Рибопереробному підприємству (Київська область) потрібні пакувальники продук-

ОХОРОННІЙ КОМПАНІЇ "G4S" ПОТРІБНІ
ОХОРОННИКИ НА ВАХТУ ПО РЕГІОНАХ
УКРАЇНИ. ГРАФІК РОБОТИ: 15/15, 30/15,
ЗМІНИ ПО 12 Г. ОФІЦ. ПРАЦ-НЯ, БЕЗКОШТОВНЕ ЖИТЛО, ФОРМА, ХАРЧУВАННЯ, КОМП. ПРОЇЗДУ. ЗАРПЛАТА
БЕЗ ЗАТРИМОК! 0952261010,0932261
010,0972261010
• ПОКОЇВКА (З/П 8000 ГРН), КУХАР (З/П
10000 ГРН) НА РОБОТУ В ГОТЕЛЬ "РУСЬ",
МІСТО КИЇВ. ГРАФІК ПОЗМІННИЙ. МОЖЛИВЕ ПРОЖИВАННЯ. (044)2894515
• Потрібні доглядальниці на виїзд, робота
в лікарні і вдома, зарплата від 15 тис. грн
0660271662 Тетяна

• Потрібні на роботу в Польщу швачки,
зварювальники. Робота в Німеччині, Швеції,
Франції, Чехії, Польщі. Ліцензія МПСПУ
АВ547294 від 10.09.10. 0995346335;0976
759315;0674550664

ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ В БУДІВЕЛЬНИЙ МАРКЕТ "ЕПІК". ГРАФІК РОБОТИ
5/2. ЗАРОБІТНА ПЛАТА - СТАВКА + %.
ТЕЛ.: 0963379939
• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ.
WWW.RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO2@
GMAIL.COM., (050)9242613,(050)5158585
,(067)9040066

ції, обробники риби, водій навантажувача,
вантажники. ЗП від 11000 грн. Безкоштовне
житло і обіди. Виплата зарплати по завершенню вахти. 0978101848,0509531032.
• Робота в Польщі. Всі вакансії безкоштовні,
від прямого роботодавця. Зарплата 1800043000грн. Можна без знаючи мови, навчан-

• СТАРШИЙ КУХАР / БРИГАДИР НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М.
БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7. НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М.
СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М.
ВИШНЕВОГО. 0674343698,0674343683
ТОВ ФОРСАЖ ТІР СЕРВІС ЗАПРОШУЄ НА
РОБОТУ АВТОСЛЮСАРІВ ТА АВТОЕЛЕКТРИКІВ ДЛЯ РЕМОНТУ ВАНТАЖІВОК
ЄВРОП. ВИРОБ-ВА. З/П ВИСОКА , ЗА
ДОМОВЛЕНІСТЮ. ОФІЦ. ПРАЦЕВ-НЯ ,
ПОВНИЙ СОЦ. ПАКЕТ. 0971980773ОЛЕГЙОСИПОВИЧ

ня на місці. Лiц. МСПУ 9978 вiд 09.07.2018.
Т. в Польщі +48536012943(viber),+485377
58355(viber),
• Робота на виїзді. Навчаємо. Кондитерська
фабрика запрошує: пекарів - 30 000 грн.,
кондитерів - 25 000 грн., різноробів - 15 000
грн. 0503432022,Валентина.

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

2. НЕРУХОМІСТЬ
2.8. Продам Будинки в
передмісті
ПРОДАМ БУДИНОК В С.ГАЛЬЧИН, БЕРДИЧІВСЬКОГО Р-НУ, РАКУШНЯК ОБКЛАД. ЦЕГЛОЮ, 88М2, 4 КІМ., КУХНЯ,
КОРИДОР, ВАННА, ВІРАНДА, 76 С ПРИВАТ. ЗЕМЛІ, ІНДИВІД. ГАЗОВЕ ОПАЛЕННЯ, СКВАЖИНА, ГОСП.БУДІВЛІ. ЦІНА
ДОГОВІРНА. 0968415609
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

ОГОЛОШЕННЯ

1. 2-кімн. квартира, заг.пл. 43.18 кв.м., за адресою: м. Житомир, вул. Рильського,
5, кв.62. Дата торгів: 16.10.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №374856
(уцінено лот № 366936);
2. 2-кімн. квартира, що становить 3/10 част. одноповерх. житл. будинку заг.пл.
49,1 кв.м.. житл.пл. 27,7 кв.м., Житомирська обл., м. Овруч, вул. Свободи (Кірова) 10,
кв.1. Дата торгів: 18.10.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №375562
(уцінено лот № 370055);
3. Цілісний майн. комплекс розташ. на зем.ділянці заг.пл. 15,4384 га, К/
Н1810400000:01:007:0160, за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Червона,
63. Дата торгів: 21.10.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №375684
(уцінено лот № 369760);
4. Частина майн. комплексу: ковбасний забійний цех заг.пл. 758,3 кв.м., холодильник заг.пл. 429,3 кв.м.; магазин заг.пл. 45,7 кв.м., яйцесклад заг.пл. 168,0 кв.м. за
адресою: Житомирська обл., м. Чуднів, вул. Робітнича, 9. Дата торгів: 21.10.2019 09:00.
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №375955 (уцінено лот № 368500);
5. Нежитл. будівля магазину, заг.пл. 315,8 кв. м., за адресою: Житомирська обл.,
м. Коростень, вул. Кульчицького Генерала (Фрунзе), 16 А. Дата торгів: 21.10.2019 09:00.
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №375935 (уцінено лот № 369821).

Про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті
містобудівної документації «Детальний плану території земельної ділянки, розташованої за межами с. Кам’янка на території Оліївської сільської Житомирського району».
Детальний план території земельної ділянки розроблено згідно з розпорядженням
голови Житомирської райдержадміністрації № 132 від 07 травня 2019 р.
Техніко-економічні показники:
Площа ділянки в межах детального плану 25,0 га.
Замовник: відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури Житомирської райдержадміністрації.
Розробник: «ФОП Молодико».
Фінансування розроблення детального плану здійснюється за рахунок Оліївської
сільської ради.
Ознайомитись з Детальним планом можливо безпосередньо в приміщенні Оліївської сільської ради, у відділі регіонального розвитку, містобудування та архітектури
райдержадміністрації (м. Житомир, вул. Лесі Українки, 1, к. 409) або на офіційному
веб-сайті Житомирської райдержадміністрації за посиланням: http://zhytomyr-rda.
gov.ua/sfery-diialnosti/ekonomika-ta-finansy/budivnytstvo-ta-arkhitektura/rozrobkaopryliudnennia-ta-zatverdzhennia-mbd-na-mistsevomu-rivni/.
Пропозиції приймаються з 20.09.2019р. по 21.10. 2019р. в приміщенні райдержадміністрації за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки, 1, к. 409.
Посадова особа замовника містобудівної документації, відповідальна за організацію розгляду пропозицій: т. в. о. начальника відділу регіонального розвитку,
містобудування та архітектури Житомирської райдержадміністрації – Григор’єва А.А.
Громадські слухання відбудуться о 10:00 год. 10.10.2019р. за адресою: м. Житомир,
вул. Лесі Українки, 1, к. 409.

2.16. Здам в оренду
• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.КВ. ГАРЯЧА
ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ.
0977228822,0665711000
• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ,
ЄВРОРЕМОНТ, В ЦЕНТРІ МІСТА,
250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ.
0665711000,0977228822
• ПРОДАМ АБО ЗДАМ В ОРЕНДУ КІОСК
19М2 ПО ВУЛ ГОГОЛІВСЬКА, 40( ПЕРЕХРЕСТЯ ВУЛ СХІДНА\ГОГОЛІВСЬКА) ТЕЛ.:
067-412-39-49

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

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ М/АВТОБУСІВ ТА МІНІВЕНІВ У НАЯВНОСТІ ТА НА
ЗАМОВЛЕННЯ (2-7 ДНІВ), НОВІ ТА Б/В,
ГУРТОМ ТА ВРОЗДРІБ, ВІДПРАВКА ПО
УКРАЇНІ, Є СВІЙ СКЛАД. (097)1521331,(
093)2613742,(097)7266640
• Поршнева група Мотордеталь Кострома,
гільза Конотоп, поршень, поршневі кільця, р/к прокладок, ГТВ, вкладиші Тамбов,
ДЗВ. Запчастини КамАЗ, МАЗ, МТЗ, ЮМЗ,
ГАЗ, ВАЗ. Доставка Нова пошта, Інтайм.
0675702202,0507190074.
• Продам мосты к болотоходу КрАЗ-255
(средний и задний). 0506146423,0960795238

• Продам прицепы самосвальные 2 ПТС4, сняты с учёта, новые шины, 9.00-16,
и металлические наращиваемые борта.
0506146423,0963507337

3.3. Автомобілі. Куплю

4. БУДМАТЕРІАЛИ

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

4.1. Будівельні суміші, цемент,
пісок. Продам

• Продам кузова, кунги демонтированные
из автомобилей КамАЗ, Урал, ГАЗ-66.
0930458242,0990585081

3.5. С\Г техніка, та запчастини.
Продам
• АГРОЗАПЧАСТИНИ ДО ОБПРИСКУВАЧІВ, ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ, ЗЕРНОЗБИР.
КОМБАЙНІВ, КОСАРОК, КАРТОПЛЕЗБИР.
КОМБАЙНІВ, КАРТОПЛЕСАДЖАЛОК, КОПАЧОК; ШИНИ, КАМЕРИ. WWW.AGROKOM.
IN.UA. (099)2012978, (067)6713553,
(063)9628236
• Продам с/г техніку польського та вітчизняного виробництва: обприскувачі 200-1000
л, косарки ротаційні, плуги, дискові борони,
культиватори, саділки, грабарки, копачки та ін. с/г техніку і комплектуючі до них.
0667845959,0673908739
• Техніка від виробника: Сівалка (нова)
СУПН-6(8), УПС-6(8)-посил.рама, 2-к привід. Культиватор (новий) КСО-4.0; 6.0; 8.0,
КРН-5.0; 6.0. Дискова борона (нова) АГ-2.1;
2.4; 2.7; 3.1. Сівалка (після кап.рем) СЗ-3.6,
СЗ-5.4, Тодак-8. 0677801439

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

• ПРОДАМ ПЕСОК, БУТ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДРОВА, ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ, ПЕРЕГНОЙ, ПОДШИВКА. ДОСТАВКА СТРОЙМ АТ Е Р И А Л О В , В Ы В О З М У С О РА .
0938436692,0976949302СЕРГЕЙ

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

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

6. ПОСЛУГИ

6.17. Послуги. Iншi
• Акційна пропозиція! Кредитна допомога
без довідок, застави та поручителів від 5000
до 500000 грн. Виводимо з чорних списків.
Допомога пенсіонерам та непрацевлаштованим. Ліцензія А01 306826 від30.09.2009р.
0958620855;0973670476
• Виробляємо, реалізуємо. Опалення
для цехів, виробництва, сушильних камер, теплиць, пташників, складів, магазинів, ангарів, автомийок, СТО. Монтаж під
ключ. Виготовимо під замовлення пром.
металоконструкції. Шукаємо дилерів.
0666008784,0680450764

• КОНСУЛЬТАЦІЯ ТА ДОПОМОГА НА ВІДСТАНІ В СКЛАДНИХ РОДИННИХ ОБСТАВИНАХ, ДОПОМОГА В ШЛЮБНИХ СТОСУНКАХ. ДОПОМОГА В БІЗНЕСІ, КАР`ЄРІ,
ОСОБИСТОМУ 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, коньяки СРСР, ін.предмети старовини. Гарантую порядність, справедливу
оцінку. 0503466068
• Продам САК (сварочный передвижной
аппарат), дизель Д-144, новый, товарный
вид. 0960795238,0990585081

8. РІЗНЕ

6.13. Ремонт техніки

8.7. Насіння, с/г продукція.
Продам

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

ПРОДАМ САДЖАНЦІ МОРОЗОСТІЙКИХ
КІВІ, ГРАНАТУ, ІНЖИРУ, ХУРМИ, ФУНДУКА. САДЖАНЦІ ЧЕРЕНКОВАНІ, ВИРОЩЕНІ В КОНТЕЙНЕРАХ. 0997982988
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Польський дім у Житомирі запрошує на курси з
вивчення польської мови.
Підготовка до співбесіди на отримання Карти
поляка та вступу у внз Польщі (заняття у вечірній
час двічі на тиждень, ціна 500,00 грн. на міс.).
Курси для учнів 1-8 класу (заняття щосуботи,
ціна 200,00 грн. на міс.).
Забезпечуємо необхідними дидактичними матеріалами – підручниками, словниками, робочими
зошитами.

Вул. Чуднівська, 34-Б

БЕТОН, РОЗЧИН

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

ЦЕМЕНТ

ФУНДАМЕНТНІ
БЛОКИ

КОЛОДЯЗНІ
КІЛЬЦЯ

БУДСУМІШІ

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

8.20. Стіл знахідок. Загубив

БЕТОН и РАСТВОР

ВТРАЧЕНО ПОСВІДЧЕННЯ УЧАСНИКА
БОЙОВИХ ДІЙ СЕРІЯ УБД №150878,
ВИДАНЕ НА ІМ`Я ГОРОДНЮК ДМИТРО
ОЛЕКСАНДРОВИЧ ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

ДОСТАВКА

МИКСЕР (КАМАЗ)
МАРКА ОТ 100 ДО 500

8.24. Інше. Куплю
• Коллекціонер купить: військ.форму СРСР,
чоботи хромові, бурки, нагороди, значки, янтар, зуби кашалота, бівень, сервізи, ковдри
ГДР, книги, картини, годинники. Самовари,
фотоапарати, срібло, біноклі. Коньяк, іграшки (СРСР). 0982921132,0959002588

Тел.: (098) 062-09-73

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

096 952 45 40, 093 338 71 81
Продам/куплю
піддони

БУДІВНИЦТВО
КОТЕДЖІВ

нові та вживані
вигідна ціна

тел. +38 (097) 325-84-86

тел.: (068) 838-88-38

• Куплю постійно лампи, світильники,
прожектори, дроселя та іншу електросвітлотехніку. Складського зберігання. Опт.,
e-mail: fed@a-teleport.com Viber 0503201914,
0676225257
КОПАННЯ КРИНИЦЬ
Механічним способом.
Виїзд по області.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЗИЛ КАМАЗ

ВТРАЧЕНИЙ ДИПЛОМ СПЕЦІАЛІСТА, ВИДАНИЙ ЖНАЕУ НА ІМ'Я ШИМАНСЬКИЙ
ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ ВВАЖАТИ
НЕДІЙСНИМ

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

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

тел.: 063-886-23-45

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

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

тел.: 097-440-16-93
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Гороскоп на тиждень 25 вересня - 1 жовтня
ОВЕН

Найголовніше цього
тижня – ділові зв'язки й
одержання достовірної
інформації. Займіться дрібними незакінченими справами.

ТЕЛЕЦЬ

Стануть у нагоді
швидкість прийняття
рішень, рішучість, внутрішній
спокій і витривалість. Чим
більше попрацюєте, тим більше одержите прибутків.

БЛИЗНЮКИ

Зможете багато чого
досягти й одержати те,
до чого так давно прагнули.
Вірте в себе! У вихідні – цікаві
справи.

РАК

Ви сповнені сил та
енергії, а ваша інтуїція
підказує тільки правильні рішення. Вихідні постарайтеся провести на природі.

Поради господині

ЛЕВ

Численні зустрічі
та контакти навряд чи
принесуть вам щось, окрім розчарування і марно витраченого
часу. Не забувайте про родину.

ДІВА

Цього тижня доведеться багато працювати й не чекати ні похвали,
ні премій. Уважно вивчайте
інформацію, робіть висновки.

ТЕРЕЗИ

Не бійтеся ризикувати. Тільки не тягніть
час, бо зараз вдалий момент
для сміливих рішень та експериментів. Друзі і колеги не
підведуть.

СКОРПІОН

Цього тижня порадують професійні
успіхи та приємні зміни в
особистому житті. Ви зможете
стати лідером і організатором.

СТРІЛЕЦЬ

Цілком імовірна
різка зміна діяльності. Відчуєте зміну ритму – ніби
відкриється другий подих.

КОЗЕРІГ

Ти ж де н ь о бі ц яє
бути щедрим на розваги та зустрічі. Бажано зайнятися освоєнням чогось
нового, це розширить ваш
світогляд.

ВОДОЛІЙ

Будете підсвідомо
прагнути до участі в
якихось авантюрах. Сімейні
суперечки можуть виявитись
аж надто емоційними.

РИБИ

Імовірні не зовсім
приємні зміни в особистому житті. Не поспішайте
псувати взаємини й збирати
причини для образ.

Цікаві факти про іграшки
• Компанія Lego є найбільшим
виробником автомобільних шин
у світі. Вона виробляє близько 300
мільйонів мініатюрних шин на рік.
• «Барбі з волоссям до п’ят»
(Totally Hair Barbie) стала найбільш
продаваною лялькою Барбі в історії компанії, завоювавши світовий
рекорд найтриваліших успішних
продажів іграшок.
• Гра «Монополія» була винайдена у 1932 році безробітним
продавцем Чарльзом Берроу під
час Великої Депресії – світової економічної кризи.
• У 1983 році члени клубу Буффало з дайвінгу встановили рекорд
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за тривалістю гри «Монополія» під
водою, і він склав 1080 годин.
• Йо-йо вважається другою
найдавнішою іграшкою у світі
після ляльок. Перші свідчення
використання йо-йо – іграшки
з двох дисків, скріплених віссю, на які надівається мотузка,
з’явилися у Стародавній Греції
у 500 р. до н. е.
• Кубик Рубіка спочатку був
створений в якості інженерного
проєкта венгерським скульптором
Ерно Рубік.
• Н а й д о р ож ч ою м ’я кою
іграшкою, яка є у «Книзі рекордів Гіннеса», визнали ведмедика,
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який був проданий у 1994 році на
аукціоні Christie’s за 110 тис. євро.
Цей ведмедик не прикрашений
коштовностями – він прославився
як справжній герой. Іграшковий
ведмідь провів на фронті всю
Другу світову війну – він служив
оберегом для полковника Боба
Хендерсона.
• У 1900 році 22-річний Джошуа Лайонел Кауэн в якості реклами товару запускає у вітрині
магазину поїзд із двигуном на
батарейках. На його подив, клієнти більше цікавляться покупкою
іграшкового поїзда, ніж товарами
магазину.
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Як зберігати
літній одяг та взуття
Два рази на рік досвідчені господині займаються
такою втомливою, але такою
потрібною справою. Навесні
треба сховати зимові трикотажні речі і пуховики якомога подалі, а з приходом осені
потрібно, навпаки, підготувати до зберігання протягом
зимового періоду літній одяг
та взуття. У якому вигляді
будуть улюблені сарафани,
футболки, блузки, спіднички? Це залежить тільки від
того, як ви восени змогли їх
скласти і що з ними зробили перед тривалим зберіганням.
Як зберігати літні речі –
питання цікаве, адже навіть
у маленьких квартирах треба
знайти та організувати місце,
де зберігати такі речі буде
найкраще. Ці зовсім прості
поради зможу ть ваш улю блений літній одяг зберегти
в ідеальному стані.

Інструкція зі зберігання
літнього одягу взимку
Одяг повинен зберігатися
тільки акуратно складеним
стопками або у чохлах, коробках на полицях, в окремих
випадках висіти, але:

Шафу для одягу, в якій зберігатимуться
літні речі, треба
періодично
провітрювати.
• Всі речі слід обов’язково
випрати перед тривалим зберіганням. Навіть на перший
погляд абсолютно чисті предмети од яг у треба пі д дати
чистці. Така перестраховка
у майбутньому позбавить вас
плям, які за зиму в’їлися б
назавжди.
• Од я г, я к и й ви р у ш ає
на трива ле зберіган н я, не
по ви н е н б у т и і з з а п а хом
пра льного порошк у. Тому
після пральної машини досушувати одяг слід тільки на
відкритому повітрі, щоб він

добре провітрився.
• Провед іть невеликий
ремонт одягу: знайдіть і пришийте відсутні гудзики, заштопайте дірочки.
• Обов’язково треба перевірити всі кишені: вони повинні бути без всяких сторонніх
предметів. Навіть найдрібніше сміття зможе нашкодити
вашим речам.
Така процедура особливо
потрібна, якщо речі будуть
з а л и ш а т ис я н а п л і ч к а х .
Ск ладати речі у шафі потрібно лише так, щоб вони
ди ха ли. Ті льк и нещі льне
прилягання один до одного на полицях або вішалках зможе позбавити одяг
можливого затхлого запаху.
Правильне зберігання одягу
можливе, якщо всі речі будуть розсортовані за видами
тканин. Щоб домогтися найкращого сортування, треба
їх зберігати окремо.
Я к що од я г у б а г ат о, т о
бажано ск ласти список, де
буде докладний опис місць
зберігання кожного предмету
окремо. Така система зберігання одягу має на увазі, що
кож н у коробк у, пакет або
чохли для зберігання одягу
слід підписати для полегшення пошуку.

Як зберігати
літнє взуття взимку
• Літнє взуття також повин но зберігатис я взимк у
відповідним чином, найкраще в рі д ни х коробка х або
у полотняних мішечках чи
у спеціальних чохлах. У супермаркетах навіть можна
купити дуже зру чні чох ли
для взуття. Для кожної пари
треба мати в ідеалі окрему
коробку, а для білого взуття –
це обов’язкова умова.
• Все взуття повинно бути
відремонтовано, вимито та
висушено.
• Шкіряне взуття слід обробити кремом для взуття
або вазеліном.
• Туфлі, зшиті з нубуку,
обов’язково почистити і обробити спеціальним засобом.
• Щоб взуття не втратило форму під час зберігання,
його потрібно набити папером.
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ЧИТАЙ СВІЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТИ ТУТ
Піца «Челентано»

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

(0412) 42-21-00

Паб
«Файна кнайпа»

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

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

Кафе «Тераса»

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

(067) 936-69-92

Кафе «Пантера»

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

(0412) 42-60-86

До зірок

Рембо: Остання кров

Рой Макбрайд (Бред Пітт) з дитинства захоплювався космосом та намагався дізнатися про нього якнайбільше.
Любов до таких досліджень прищепив
йому батько – К ліф ф орд ( Томмі Лі
Джонс). Коли Рой був ще юнаком, Макбрайд старший вирушив у односторонню експедицію до Нептуна в пошуках
позаземного розуму. Відтоді минуло 20
років. Тепер настала черга Роя підкорювати незвідані куточки всесвіту – він
відправляється у космос. Ця подорож,
як він сподівається, проллє світло на
зникнення його батька.

У Джона Рембо – посттравматичний синдромом. Щоб впоратися з демонами минулого, він переїжджає на ранчо, де піклується
про тварин і намагається не згадувати про
війну. Тепер його найближчі друзі – дівчина
Габріелла та її бабуся.
Одного дня Габріелла вирушає в Мексику на пошуки батька, який залишив сім'ю
багато років тому. Але раптово вона зникає
безвісти і Рембо вирушає на її пошуки.
Під час пошуків він розкриває діяльність
злочинної організації, що займається торгівлею жінками. Тепер Рембо доведеться
знову взятися за зброю, щоб врятувати
дівчину і зупинити злочинців.

Жанр: наукова фантастика

Кафе «Таймир»

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

(063) 077-39-47

Піца «Челентано»

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

(0412) 43-86-46

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

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

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

«Пивна ресторація
BeerЁza»

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

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

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

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

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

Жанр: бойовик, пригоди

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

kinoukraina.zt.ua

