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ЗЕМЕЛЬНА АФЕРА:

хто незаконно
обробляє 4500 га
і куди зникли 12 млн грн
підприємства з Черняхова?
с. 8-9

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

Сердельки Швейцарські з
сиром в/с МГУ ТМ
«Інко-Фуд»

НОВИНКА

81

25

Сир твердий
фасов. в асорт. 200г
ТМ «Звенигора»

38

35

Суміш для
смаження мексиканка
400г ТМ «Рудь»

2630

Шпроти в олії
160г ТМ «Аквамир»

19

25

Крабові палочки
100г ТМ «Vici»

13

50
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Житомиряни можуть чекати
Три яскравих ролики
на тепло: 10 жовтня анонсують проєкту «Житомир –
початок опалювального сезону я люблю тебе»
презентували в місті
Валерія Наумова

Опалювальний
сезон у Житомирі
планують розпочати з 10 жовтня,
а лікарні почнуть
опалювати вже
3–5 жовтня.

плануємо увімкнути 10 жовтня. Якщо похолодання наступить раніше, то розпочнемо
опалювати будинки раніше.
Ми постійно відслідковуємо
погоду у місті», – наголосив
Сергій Кондратюк.
Крім того, заступниця міського голови Марія Місюрова
повідомила, що у лікарнях

міста опалення з’явиться у 3–5
числах жовтня.
Нага д аємо, до опа лю вального сезону комплексно
підготовлено 93% житлового
фонду. Також активізовано
роботу в комунальних підприємствах, ОСББ, управителями
багатоповерхових будинків та
приватними підприємствами.

Про це повідомили під час
засідання виконавчого комітету у вівторок, 1 жовтня. Найближчим часом у Житомирі
очікується похолодання. Вже
днями на термометрі можна
побачити показники +4 +10
градусів.
Заступник міського голови
Сергій Кондратюк зауважив,
що цьогоріч опалювальний
сезон планують розпочати
10 жовтня, бо очікується погіршення погодних умов.
«Оскільки очікується похолодання, то опалення ми

Валерія Наумова

Житомиряни про нові
розмітки на дорогах
міста: опитування
Валерія Наумова
Після того, як по вулиці
Бердичівській у Житомирі
зробили капітальний ремонт
доріг, створили спеціальні
розмітки перед зупинками,
а також велодоріжки, журналісти «20 хвилин» вирішили
поцікавитися у житомирян,
чи вважають вони розмітки
дієвими і чи задоволені вони
якістю виконання робіт з нанесення розміток.
«На мою думку, розмітки
дуже швидко нанесли. Там, де
розмітка дл я с ліпих, то по
ГОСТу вона повинна бути пів
метра від дороги, а у нас зробили дуже близько біля дороги. До всього треба підходити
з розумом, щоб ці розмітки
прослужили довго, а не просто,
як муляж, були. Велодоріжку
у нас не побачив, то якась імітація», – ділиться фотограф
Ярослав, 29 років.
«Я не помітила, що щось
змінилося з появою цих розмі-

У четвер, 26 вересня,
презентували роботи
фіналістів проєкту
«Житомир – я люблю
тебе», який стартував
у травні цього року.
Мета проєкту – бачення житомирян, молодих людей, свого міста,
жителів Житомира, подій, що відбуваються у Житомирі. Завдяки

До уваги водіїв:
з 1 жовтня потрібно
їздити з увімкненими
фарами
Денні ходові вогні,
а у разі їх відсутності – ближнє світло фар
мають вмикати водії
транспортних засобів,
рухаючись заміськими
дорогами з 1 жовтня.

ток. Скоріш за все, оці жовті
розмітки для показухи зробили.
Який сенс у великій розмітці
біл я міської ради? Воно безглуздо виглядає», – зазначила
студентка Іванна, 21 рік.
«Дуже задоволена появою
розміток. Мені подобається,
що у нас місто розвивається», –

поділилася домогосподарка
Аліна, 32 роки.
«Я на в е л ос ип еді ї ждж у,
і, чесно кажучи, мені не дуже
зручно використовувати цю
велодоріжку. А так в цілому
піде, нормально. Дороги хороші
зробили», – розповідає баріста
Денис, 25 років.

відеороботам можна побачити
рідний куточок очима інших, надихнутися, побачити місто з іншої
сторони.
У травні був захист концепції
проєктів, під час якого учасники
презентували сценарії, ідеї для
відео. Троє з тих, хто вийшов у фінал, показали свої роботи. Загалом
презентували три ролики: Сергія
Омельчука та Ігоря Косташа «Мелодія міста», Валерії Гончаренко та
Наталії Клиновської «Відчувай» та
Дмитра Косіщева «Аматори».
Після перегляду робіт авторам
урочисто вручили подяки за участь
у проєкті.

Про це нагадують у патрульній
поліції. «З 1 жовтня до 1 травня під
час руху у світлу пору доби поза
населеними пунктами, з метою позначення транспортного засобу,
що рухається, на всіх механічних
транспортних засобах повинні бути
ввімкнені денні ходові вогні, а в разі
їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло
фар», – йдеться у повідомленні

патрульної поліції Житомирської
області.

Невиконання цієї норми,
згідно зі статтею 125 Кодексу про адміністративні
порушення, веде до попередження (не штрафу!)
з боку правоохоронців
у разі зупинки транспортного засобу.
Довідково
Відповідно до п. 1.10 ПДР денні
ходові вогні – зовнішні світлові прилади білого кольору, передбачені
конструкцією транспортного засобу,
установлені спереду транспортного
засобу і призначені для покращення
видимості транспортного засобу під
час його руху у світлий час доби.
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Зустрічайте новинку від ТМ «Хліб Житомира» –
хліб «Гречаний на заквасці»
Пошук унікальної
рецептури, модернізація виробництва
та поетапна складна
технологія дозволили нам досягнути
відмінного смаку й
аромату.
Купити хліб «Гречаний на
заквасці» від ТМ «Хліб Житомира» – це придбати один із
найбільш смачних і корисних
хлібобулочних виробів. М'який,
ароматний, з хрусткою темнозолотавою скоринкою, цей багатий вітамінами хліб цінується
як продукт, що володіє унікальними харчовими властивостями.

Купити хліб «Гречаний на
заквасці» від ТМ «Хліб Житомира» – це отримати до столу
борошняний виріб з помірною
калорійністю і підвищеним вмістом вітамінів і мікроелементів.
Гречаний хліб – справжній
всесвіт вітамінів, мікро- і макроелементів, рослинної клітковини,
незамінних органічних амінокислот, рослинної жирної кислоти
Омега‑3. Хліб з гречаного борошна містить понад 30 мікрокомпонентів, серед яких – вітаміни E,
A, C, B1, B2, B5, B6, B9, PP-групи,
залізо, калій, фосфор, йод, мідь,
кальцій, магній, цинк, кобальт,
бор. За вмістом заліза і калію
гречаний хліб перевершує багато
відомих залізовмісних продуктів.
Хліб «Гречаний на заквасці»
найкраще смакує зі свіжими
й термічно обробленими про-

дуктами – овочами, м'ясом, рибою, молочними продуктами,
ковбасними виробами, варени-

У Житомирі відкрили
фотовиставку «Правова
допомога поруч»
Ірина Хоцька

У вівторок, 1 жовтня,
у приміщенні Богунського
районного суду відбулося
відкриття фотовиставки,
організованої Регіональним
центром з надання безоплатної вторинної правової
допомоги у Житомирській
області.
Розпочався захід з виступу заступниці
директора центру Наталії Радушинської,
яка висловила вдячність усім присутнім,
що долучилися до розвитку державного
проєкту. Пані Наталія також озвучила статистику щодо загальної кількості праців-

ників центру: «У Житомирі регіональний
центр розпочав проведення своєї активної
діяльності у 2016 році. Більше 100 адвокатів
надають безоплатну правову допомогу
у Житомирській області».
Надалі слово взяв директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській
області Олександр Гербеда, котрий заявив,
що вся робота їх команди спрямована на
забезпечення захисту прав людини і кожен
потребуючий їх допомоги має бути проконсультований фаховим працівником,
незалежно від віку, статусу та статі.
Насамкінець організатори фотовиставки повідомили, що стенд зі світлинами
ілюструє те, що за кожною із них стоїть
не лише гарна картинка, а реальні люди,
правові справи яких вони вже змогли
вирішити.
Проте насамперед до компетентності
регіонального центру входить надання
первинної правової допомоги (консультування з юридичних питань –
авт.), а також проведення вторинної допомоги вразливим
категоріям населення (малозабезпеченим сім`ям, людям
з інвалідністю та особам, які
постраждали внаслідок гендерних утисків – авт.).
Детальніше ознайомитися з роботою Регіональног о це н т ру з н а д а н н я
правової роботи у Житомирській області можна
на офіційній веб-сторінці:
https://zhytomyr.legalaid.gov.
ua/ua/personnel або ж зателефонувавши на гарячу лінію:
0(800) –213–103.

ми кашами, морепродуктами.
Унікальний біохімічний склад
гречаного борошна робить хліб

бажаним продуктом на ранковому столі, адже основна маса вуглеводів і рослинної клітковини
потрібна організму саме у ранній
час доби. Разом з тим гречаний
хліб сприяє вивільненню енергії,
необхідної організму для повноцінної фізичної активності протягом усього дня.
Хліб від ТМ «Хліб Житомира» забезпечує більше поживних речовин для організму завдяки технології приготування
на заквасці. Саме через це хліб
«Гречаний на заквасці» залишається свіжим протягом декількох днів, не втрачаючи м'якості,
пористості та аромату. І це без
використання поліпшувачів чи
розпушувачів!
Запитуйте в точках фірмової
торгівлі та найкращих магазинах
міста!

Житомиряни
привезли нагороди
із всесвітнього фестивалю
Житомиру
є ким пишатися.
19 –22 вересн я
2019 року в Італії
(Монтекатіні-Терме,
Тоскана) пройшов
Всесвітній фестиваль етнокультур
World Folk Vision, де
у різних номінаціях
(вокал, хореографія,
майстри handmade,
театр мод) за перемогу змагалися
представники України, Молдови, Росії,
Латвії, Казахстану,
Китаю, Італії, індіанців Америки й інших країн.
Наша команда – Етно-фешн шоу Інанна
(м. Житомир, керівник – Наталія Гладій)
виборола почесне 2-е місце серед багатьох
учасників у категорії Fashion-Show Juniors
і привезла додому срібний кубок.
«Ми здобули величезний досві д,
отримали море емоцій і зрозуміли,
над чим ще потрібно попрацювати,
тому – знову до роботи!» – наголосила
Наталія Гладій.
Достойно Україну представили й наші
майстри: Дар'я Габрук, Оксана Василян,
Олена Тихенко, Тетяна Белоус, Анна Янчук, Марина Федчук, за що отримали
відзнаки.
Співочими талантами зачаровували
житомирянки Катерина Ольховська, Анна
Покрасова, Божена Вознюк, Ельвіра Гладій
і Світлана Ніконорова.

Неймовірно яскраво виступили й наші
танцюристи – солістка Діана Павлюк і аматорський танцювальний колектив «Victoria»
(об'єднана громада с. Піски, керівник – Тетяна Мамчур)
У наше рідне місто Житомир приїхали
переможні кубки:
• Анна Покрасова – 3 місце, бронзовий
призер (вокал).
• Діана Павлюк – 3 місце, бронзовий
призер (хореографія).
• Етно-фешн шоу Інанна – 2 місце, срібний призер (театр мод).
І найголовнішу нагороду – Гран-Прі фестивалю – отримала наша землячка, житомирянка, бандуристка і неймовірна співачка
Світлана Ніконорова, яка буде представляти
Україну у суперфіналі фестивалю, що проходитиме у Саудівській Аравії.
Нам є чим пишатися!
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Як відзначатимуть
Житомиряни пропонують:
День захисника
найпопулярніші петиції
України, День
до міської ради
Українського
козацтва та свято
журналісПокрови у Житомирі тиНаші
промоніторили,
Ірина Хоцька

що саме найбільше
«болить» містянам,
і з`ясували, що найбільше ми турбуємося
про власну безпеку,
а також виступаємо
проти реформи зміни руху на головній
площі міста.

Валерія Наумова

Під час засідання
виконавчого комітету
у вівторок, 1 жовтня,
затвердили план заходів до Дня захисника
України, Дня Українського козацтва та
свята Покрови у Житомирській міській
об’єднаній територіальній громаді.

План заходів

10 жовтня о 10.00 очікується
святковий концерт для військовослужбовців Житомирського
прикордонного загону Північного
регіонального управління Державної прикордонної служби України.
11 жовтня о 15:00 очікується святковий концерт для військовослужбовців 95-ї окремої
десантно-штурмової бригади
за участі учнів та викладачів
КПСМНЗ музичної школи № 5

Житомирської міської ради.
13 жовтня о 10:00 відбудеться
святковий концерт для військовослужбовців 199-го навчального Центру за участі учнів та викладачів
КПСМНЗ музичної школи № 4
імені Лесі Українки Житомирської
міської ради.
11–14 жовтня на вулиці Михайлівській з 10:00 до 20:00 відбудеться Покровський ярмарок.
13 жовтня на Замковій горі
з 12:00 до 20:00 відбудеться ярмарок майстрів декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва
та художній перфоманс «Покрова».
У цей же день о 14:00 очікується традиційне національнообрядове дійство «Покровське
весілля» (реконструкція обряду
одруження за стародавніми українськими традиціями, фут-корт
у вигляді весільного намету, показова тематична реконструкція
козацького устрою та побуту, майстер-класи з народної творчості).
14 жовтня у селі Вереси очікуються святкові заходи з нагоди
відзначення 410-річчя від дня заснування села Вереси (тематичні
фотозони, майстер-класи, дитячі
розваги, інтерактивні ігри, святкова
концертна програма).

Додатковий
вихідний у жовтні
Скільки відпочиватимемо у жовтні –
далі.
У цьому місяці на українців
чекає 22 робочі дні і 9 вихідних.
Оскільки у понеділок, 14 -го
жовтня, відзначатимемо День
захисника України, матимемо ви-

хідний, тобто відпочиватимемо
3 дні поспіль – з 12 до 14 жовтня
включно.
Нагадаємо, День захисника
України – свято, що відзначається
в Україні 14 жовтня у день святої
Покрови Пресвятої Богородиці
водночас із Днем Українського козацтва. З 2015 року є державним
святом і неробочим днем.

Заборона перетворення
майдану Соборного
на скейт-парк
Щодо цієї петиції маємо
близько 138 голосів з 300, потрібних для розгляду міською
владою. Її суть полягає у протесті житомирян щодо звуження
проїжджої частини площі задля
розбудування скейт-парку для
корисного проведення дозвілля
молоді, оскільки у майбутньому
це стане приводом до утворення

заторів на вулицях міста.

Необхідність
встановлення світлофорів
на вул. Вільський Шлях
Автор петиції пані Наталія
у своєму електронному зверненні наголошує, що це є вкрай
необхідним рішенням, бо убезпечить пішоходів від потрапляння
в аварійні ситуації під час руху
з Крошні на Богунію.

Початок будування
нічного житла для
безпритульних людей
Ініціатор петиції Роман Захарчук розпочав збір підписів з метою відстоювання прав вразливої
категорії населення на соціальний
догляд, котрий, до речі, гарантується Конституцією України та
Законом «Про основи соціального
захисту бездомних осіб і безпритульних дітей».

У Житомирі вперше презентували
роботи Божени Чагарової
Валерія Наумова

У Житомирі 30 вересня презентували
виставковий проект
«Боже На», який розповідає про творчість
Божени Чагарової.
Дівчина народилась у селі
Вчорайше на Житомирщині.
У підлітковому віці їй діагностували параноїдальну шизофренію.
Божену направили на лікування
у Житомирську обласну психіатричну лікарню, де завдяки курсу
арт-терапії дівчина навчилась вишивати.
Сьогодні її роботи викликають
неабияке захоплення у творців та
критиків. У колишньому кінотеатрі «Жовтень» були представлені
дві серії її робіт: «Шекспір» та
«Миллиардер Виктор Пинчук
и Божена Чагарова, убога ді-

вчинка, нещасна калічка: Беседы
о диалектическом материализме».
Вперше у публічному просторі Божена виступила саме
у Житомирі. Вона поспілкувалась
з прихильниками, художниками
та розповіла про свою діяльність.
«Вишивання займає багато
часу. На одну роботу йде від 4-х
місяців. Канва, нитки, голки –

все це купує тато. Моя мама мені
дуже допомагає. Оскільки вишивання займає багато часу, всю
жіночу роботу по дому виконує
мама. Я дуже щаслива, що відбулася виставка моїх робіт, я про
це мріяла», – поділилася Божена
Чагарова.
Відвідати виставку у Житомирі
можна до 12 жовтня.
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Підземелля з конденсатом: яка доля
житомирського провалля на Бердичівській
Валерія Наумова

Під час реконструкції
житомирських тротуарів на Бердичівській, ще
у 2016 році, працівники
натрапили на підземелля.
Знахідку вирішили зберегти
і помістити туди експонати
з музею «Ремісничий двір».
Планувалося скляне накриття у вигляді
трикутника – таким чином кожен міг би
роздивитися під склом музейні експозиції, проте кінцевий вигляд локації став
зовсім іншим, і ніяких експонатів туди не
помістили, оскільки в підземеллі не було
нормальної вентиляції.
У результаті житомиряни побачили
плоске вікно під ногами і чотири гранітні
стовпчики, що оточували це віконечко. Навряд чи така пам’ятка буде приваблива для
туристів, адже не викликає підземелля під
склом особливих вражень і у самих містян.
«Геніальна споруда від "геніальної" вла-

ди. Я кожен раз, як проходжу повз це підземелля, не розумію, на що ми витрачаємо
гроші. На якусь яму з вікном? Сміх, та й
годі», – розповідає домогосподарка Олена.
«Це підземелля? Я думав, якийсь люк,
може, спеціальний, то там же вода зверху
постійно…», – здивувався студент Дмитро.
У травні цього року йшлося про те, що
у проваллі все ж буде встановлено вентиляцію. За словами начальника управління
капітального будівництва Житомирської
міськради В'ячеслава Глазунова, вентиляція,
що встановлена згідно з проєктом, не дає
потрібного результату.
«Наразі вентиляція встановлена згідно з проєктом, але, на жаль, очікуваного
результату вона не дає. Конденсату стало
менше, але він все одно ще є. Зараз проводяться наради щодо встановлення примусової вентиляції, яка, можливо, вирішить питання, але працювати моторами
на постійній основі – не вийде. Провини
проєктантів я не бачу. Можливо, вентиляція допоможе, але якщо ні, то я не знаю,
що робитимуть з підземеллям», – зазначив
В’ячеслав Глазунов.
Проте чому гроші вклали у облаштування підземелля під склом, а зараз не знають,
що з ним робити, – невідомо. Проходячи
повз локацію, бачимо лише краплі кон-

денсату і запотіле віконечко. Як пояснює
ексархітектор Житомира Юрій Безбородов,
склеп зробили герметичним, проте він не
має таким бути:
«Склеп зараз герметичний, а він не повинен бути таким. Повітря, нагріте сонцем,

повинно вільно виходити назовні, а зараз
перепад між зовнішньою і внутрішньою
температурами призводить до конденсату.
Треба було робити більш ефективні продухи, підіймати скло з площі мощення,
встановити решітки, щоб рециркуляція
відбувалась. Проєкт, на жаль, не дає вирішення цього питання».
Крім того, журналісти редакції «20 хвилин» поцікавилися, чи шкодить конденсат
старій цеглі, що знаходиться у проваллі.
«Конденсат не настільки руйнівний для
цегли. Їй гірше, якби скла не було взагалі,
тоді все б заливало опадами», – зазначив
Юрій Безбородов.
Міський голова Житомира Сергій
Сухомлин зазначив, що зараз працюють
над встановленням вентиляції і підсвітки
у підземеллі.
«До кінця року плануємо поставити додаткову вентиляцію, щоб не накопичувався
конденсат, і зробити підсвітку», – зазначив
мер.
Отож невідомо, що буде з підземеллям,
якщо вентиляція себе не виправдає. Містяни хотіли б бачити цікаву локацію у центрі
міста, проте чи зможе влада виправити проблеми з вентиляцією, розмістити туди обіцяні музейні експонати і привабити таким
чином житомирян і гостей – питання часу.

Як зекономити на опаленні
У Житомирі
споживачам: поради фахівця здорожчала вода
Перший місяць
осені в Україні вирізняється похолоданням, через що місцеві
та області органи
влади одразу почали
затверджувати плани
підготовки до опалювального сезону,
і Житомир не є виключенням.
Питання вартості опалення –
складне для багатьох, і складне
воно не лише тому, що часто опалювальний сезон розпочинають із
затримками, а і тому, що вартість
цього опалення – загадка для багатьох.
За даними фахівців, цінове
регулювання більше не діятиме,
а ціна на газ для населення повністю відображатиме ситуацію
на українському ринку газу. Зараз відомо, що значну частину
газу Україна закуповує в Європі,
тому є сенс звернути увагу на те,
які очікування щодо зимових цін
є на європейських біржах.
«Наразі ринок очікує підви-

Ірина Хоцька

28 вересня 2019 року
у Житомирі в дію
вступили нові тарифи
на централізоване
водопостачання та
водовідведення.
щення цін на газ взимку як мінімум у 1,5 раза, порівняно з літніми
цінами. Цієї зими ще й додаються
ризики, пов’язані із можливим перериванням Росією транзиту газу
до Європи. Звісно, реальні цифри
будуть відомі лише взимку та повністю визначатимуться ринковою
ситуацією на той момент», – розповідає менеджер з комунікацій
НАК «Нафтогаз» Роман Іванченко.
Ціни на споживання газу під
час опалювального сезону постійно коливаються. Проте щоб
захистити побутових споживачів від сезонного коливання цін,
Нафтогаз розробив пропозицію
«Газовий запас». За словами Романа Іванченка, це можливість для
населення купити газ на зиму за
вигідною літньою ціною: «Такі

пропозиції – давно вже норма
для промислових споживачів,
але для населення – це новинка.
Очікується, що «Газовий запас»
дозволить зекономити до 25% на
вартості газу в опалювальному сезоні, але точна цифра залежатиме
від ринкової ситуації.
Передовсім «Газовий запас»
вигідний для споживачів, які
використовують газ для підігріву води та опалення. Відпускна
ціна Нафтогазу в межах пропозиції складає 5849,3 грн за тис.
куб. м (без урахування вартості
транспортування, розподілу і 2,5%
надбавки постачальника)», – наголошує фахівець.
Матеріал підготовлено
у межах співпраці
з проєктом «Vox Connector».

У «Житомирводоканалі» таке
рішення аргументують постановою НКРЕКП № 2012 від 24.09.2019
р. «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що
здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року
№ 1141».
Відтепер актуальними тарифами на наступні послуги є:
централізоване водопостачання – 9,060 грн/м³; централізоване
водовідведення – 10,368 грн/м³.
Отож будемо бачити, що у наших
квитанціях буде фігурувати нова
сума за куб. м у розмірі 19,480 грн
(з урахуванням ПДВ – авт.).
Нагадаємо, що згідно з офіційним документом на сайті «Житомирводоканалу» від 01.03.2019
року, що висвітлює динаміку

зміни тарифів щодо надання
вищезгаданих послуг, а саме
з Постановою НКРЕКП № 266
від 26.02.2019 р., централізоване
постачання коштувало 8,388 грн,
а водовідведення – 9,456 грн. Тобто
у загальній сумі ми сплачували
близько 17,844 грн.
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Скандал

Екологічна катастрофа в районі
Малинського ринку: нафтопродукти
потрапляють у річку Крошенку
Руслан Мороз

У четвер, 26 вересня
2019 року, мешканці
житлового масиву
«Крошенський»
раптово почули різкий запах бензину.
Як з’ясувалося, біля
Малинського ринку
невідомий підрядник
облаштовує майданчик для автостоянки
самого ринку.
Земля, яка була завезена для
цього, майже повністю просякнута нафтопродуктами та іншими
невідомими речовинами, які виділяють різкий сморід бензину.
У соціальній мережі мешканці житлового району одразу почали писати про подію: «Може, хто
ще не зрозумів, звідки жахливий
запах бензину і дизеля вже два
дні у нашому районі. Він з Малинського ринку, від землі, яку
возять на підсипку ці самі автомобілі з нафтової бази. Яку повинні були утилізувати по спецнормам, але там будують «Епіцентр»,
щоб цим не морочитися і не витрачатися, її віддали на самовивоз
Малинському ринку, а вони і раді,
що не потрібно витрачатися на
підсипочну землю і везуть її під
наші дома!!!».
Ось інший коментар: «Цією
землею Малинський ринок висипає парковку на 1,5 метра вище,
ніж всі наші двори!!! Ситуація
просто жахлива, коли пройде
дощ, паливно-мастильні матеріали, які усмоктувалися в землю
роками, потечуть до нас на городи
і в наші колодязі, забруднивши
і просочившись навколо в ґрунт.
Домогтися адекватності від людей,
яки свідомо творять таке зло, неможливо! Тільки загрози і крики.
Сільрада виділила цю землю, цікаво, що поки тільки в проекті,
тому документів на підсипку немає. Більше того, у земельному повідомили інформацію, що ця земля не відведена навіть у кадастрі.
Всі відхрещуються від екологічної
проблеми, яка вже насувається на
місто. Люди обурюються – машини їдуть, плювати вони хотіли на
нас і наші будинки!»
Дійсно, наступного дня, напевно, дізнавшись про те, що буде

знімальна група телебачення та
журналісти, підрядники робіт
намагались притрусити зверху
нормальною землею і різним
будівельним сміттям. Але мешканці житлового масиву «Крошенський» викликали поліцію,
яка зафіксувала факт порушення.
Також мешканці написали звернення до екологічної служби та
обласної ради.

Як нам повідомили
у поліції Житомирської
області, заява була зареєстрована та почато
кримінальне провадження за статтею 239
Кримінального кодексу
України (забруднення
або псування земель).
Пункт перший цієї статті
передбачає покарання у вигляді
штрафу до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю
на строк до трьох років. Тобто
майже символічне покарання
для випадку, якщо отруйні речовини потраплять до ґрунту
та опиняться у річці Крошенка
і криницях мешканців житлового масиву «Крошенський», адже
там відсутнє централізоване водопостачання і мешканці цього
району вживають воду з власних
криниць.
Крім того, нам вдалося отримати карти розташування території, прилеглої до Малинського
ринку. Відповідно до кадастрових
реєстрів, там відсутня будь-яка
реєстрація.

Тобто ці земельні ділянки, на яких зараз намагаються влаштувати
майданчик для автостоянки ринку, можна
вважати самозахопленням.
Про такий стан речей нам
неофіційно підтвердили працівники Оліївської селищної ради.
За їх словами, сільрада тільки
планує виділити ці землі, але
під будівництво багатоповерхівок.
Тобто взагалі з іншим цільовим
призначенням. Це підтверджується наданою картою, де зазначені
межі ділянок для будівництва та
прив’язка до існуючих доріг.
Але інформацію про те, що
землю привезли з території ко-

лишньої нафтобази, де мають
побудувати будівельний гіпермаркет «Епіцентр», підтвердив
заступник міського голови Сергій
Кондратюк.
Намагання приховати отруєний ґрунт під шаром будівельного сміття тільки погіршує
ситуацію. Зараз під впливом
загального обурення власники
почали повільно вивозити ґрунт,
але це відбувається однією машиною. Тобто це може тривати
досить довго.
Під час кримінального провадження, як нас завірили в поліції, будуть здійснені всі необхідні
процедури та експертизи. Але, як
нам повідомили місцеві жителі,
приїжджали тільки санітарноекологічні служби. Судова ексСхоже на анекдот: у мене алібі,
я нічого не пам'ятаю! Відповідно до кадастрової карти, земля,
на якій продають зараз цибулю,
нічия! Тобто вкрадена!»
Не дочекавшись адекватної
відповіді від влади, мешканці прилеглих будинків почали
фільмувати вивезення ґрунту та
запитувати номери вантажівок.

Під час зустрічі з мешканцями житлового
масиву «Крошенський»
депутати також поводилися досить дивно.
Спілкувались народні
обранці з обуреними
мешканцями в образливій та грубій формі.

пертиза на даний час навіть не
призначена.
Відсипана висота майданчика
майже на півтора метри вище рівня ділянок поблизу розташованих будинків. Це також викликає
додаткову стурбованість мешканців масиву.
На понеділок, 30 вересня, була
призначена зустріч з місцевим
депутатом та юристом. Але тут
у багатьох виник своєрідний
когнітивний дисонанс, адже
депутатом Оліївської селищної
ради в окрузі № 5 є Світлана Бекманюк, яку багато хто з місцевих
жителів вважає юристом саме
Малинського ринку. До того ж,
вона – голова земельної комісії.
Ми зв’язалися із Світланою
Тимофіївною та отримали коментар, в якому вона категорично
заперечує будь-які зв’язки з керівництвом Малинського ринку

та офіційно заявляє, що на даний час працює у Києві та ніяк
не пов’язана з подіями в районі
ринку.
Але того ж дня відбулася депутатська комісія, яка виїжджала на
місце події, та яке рішення вона
прийняла, поки що невідомо.
Одразу у соціальній мережі
з’явилися коментарі мешканців
масиву:
«Як може людина, яка лобіює інтереси Малинського
ринку, бути головою земельної
комісії? У нас взагалі цікава ситуація, Світлана – наш депутат,
вона ж – юрист Малинського ринку, вона ж – голова земельної комісії. Просто джекпот у Світлани!
І вона ж не в курсі, що землю під
паркування Малинський зайняв
незаконно!
Так, і вона ж створює комісію,
щоб розслідувати, що ж сталося.

Навіть під час фільмування
такої «бесіди» депутати не особливо підбирали тон та вирази.
Від мешканців прозвучала фраза
після чергового «перлу»: «А ви
дійсно депутат, що так себе поводите?». Під час такого «спілкування» мешканці житлового
масиву «Крошенський» надали
попередній план, згідно з яким
у місці розташування автомайданчика повинна була будуватися
школа та декілька спортивних
майданчиків. Депутати зі свого
боку намагалися запевнити присутніх, що вони «вирішують дані
питання».
У середу, 2 жовтня, о 16.00
у приміщенні Житомирської
райдержадміністрації по вулиці Лесі Українки, 1 на першому
поверсі відбудеться засідання
громадської ради ЖРДА з приводу заяви мешканців житлового
масиву «Крошенський». Запрошуються усі небайдужі!
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Ще раз про єврейський Рош-га-Шан
і про Голокост… у Житомирі
Микола Корзун

У калейдоскопі
недавніх подій, які
зачепили життя українського суспільства,
варто окремо і уважніше виділити декілька новин, пов’язаних
із євреями.
Усі без винятку засоби масмедіа вже тижнів зо два розповідають про підготовку до
відзначення юдейського Нового
року (Рош-га-Шан). Зазвичай
в Україні епіцентром новорічних святкувань стає місто Умань.
Тут у ніч із неділі на понеділок
(із 29 на 30 вересня) і відбулися
головні святкові події. Про них
детально розповідали і, мабуть,
ще розкажуть, журналісти усіх
ЗМІ України. Але зараз не про
це. Саме у цей час у Києві відзначали 78-і роковини від часу
початку масових розстрілів євреїв в урочищі Бабин Яр. Сьогодні
назва цього київського топоніму
асоціюється в усьому світі саме із
Голокостом – процесом знищення євреїв, яких тут було страчено
близько 75 тисячі осіб (із 1941 по
1943 роки). У неділю, 29 вересня 2019 року, у Києві відбулася
хода представницької делегації
(кажуть, на заході були присутні
близько 400 осіб). Певний сплеск
нездорових емоцій в Україні навколо ходи до Бабиного Яру виник через не зовсім зрозумілий
статус участі у подіях 29 вересня
2019 року Президента України Володимира Зеленського. Зазвичай
президенти України були присутніми на заходах із поминання
жертв розстріляних у Бабиному
Яру євреїв. Цьогоріч вийшло не
так як завжди, хоча причин такого непорозуміння могло бути як
завгодно багато.

Про Голокост і не тільки… –
у житті Житомира
Однак і у нас, на Житомирщині, у вересні 2019-го року відбулося декілька подій, пов’язаних із
тематикою Голокосту, а точніше –
із вшануванням місць загибелі
єврейського населення у часи
Другої світової війни. Ці події
відбувалися у процесі реалізації
проєкту «Захистимо пам'ять»,
організованого та профінансованого рядом громадських та проурядових структур Німеччини.
Зайве говорити та пояснювати,
чому саме Німеччина досі уваж-

но і навіть трепетно ставиться до
питань збереження пам’яті жертв
Голокосту у Другій світовій війні. Адже саме у Німеччині ще
у 1938-му році і розпочався процес цілеспрямованого знищення
євреїв у концтаборах, які невдовзі
стануть «концтаборами смерті».
Але не лише у Німеччині проходять заходи із вшанування пам’яті
жертв Голокосту – німецькі громадські та проурядові структури
найбільше сприяють такому процесу у всіх країнах, де відзначені
випадки Голокосту часів Другої
світової війни. Нинішній проект
«Захистимо пам'ять» стосується
і України. 80 років тому саме на
українських землях було знищено (в основному розстріляно)
до 1 мільйона громадян єврейської національності. В Україні
зареєстровано або ж враховано
близько 2-х тисяч місць, де під
час 1941–1944 років знищувались євреї. Варто зауважити,
що в основному місця масового
знищення нацистським режимом євреїв в Україні збереглися
у пам’яті людей, які пережили
нацистську окупацію. Дивно, але
радянська влада і комуністичний
режим, зокрема майже одразу
після завершення Другої світової
війни, наклали негласне табу на
виокремленні процесу знищення
євреїв у ході нацистської окупації
територій СРСР. Можливо, тому,
що колишній вождь Радянського
Союзу Йосип Сталін вже у 1947му і особливо – у 1948-му році,
розпочав боротьбу із «безродними космополітами» – людьми, які
визнавали здобутки та позитиви
у країнах західного світу. В основному до числа «космополітів»
відносили єврейську інтелігенцію, яка упродовж 5 – 6 років
(на зламі 40-х – 50-х років минулого століття) зазнала масштабних
переслідувань з боку радянської
влади. До речі, у Житомирі цей
процес набрав особливо жахливих і навіть одіозних випадків, що
призвело до арештів, переслідувань сотень відомих науковців,
вчителів, лікарів, чиновників із
числа відомих житомирян і жителів нашої області. На жаль, сьогодні ці питання не такого вже
й далекого минулого належним
чином не досліджені, а причини
такої ситуації значною мірою пояснюють дещо поверховий процес сприйняття та розуміння
громадою Житомирщини подій
Голокосту на території Житомирщини. Адже не лише у 40–50-ті
роки, коли радянський режим
відверто недружелюбно ставився
до євреїв-космополітів, в Україні
(тоді в УРСР) мало говорили про
жертв Голокосту. Про місця масових страт єврейського населення

підпільників, партизанів, членів
ОУН, розстріляних у 1941–1943
роках у так званому урочищі
Петровському, що на околиці
села Довжик. Зовсім неподалік,
за якихось 800 метрів, знаходяться і колективні поховання розстріляних під Іванівкою євреїв.
Процес вшанування як процес
кристалізації історичної пам’яті
не може бути стихійним, самодіяльним чи навіть хаотичним.
Так, чудово, що німецький проєкт «Захистимо пам'ять» дістався житомирських територій.
Добре, що на кошти громадян
єврейської національності зі
США ведуться впорядкувальні
роботи під селом Іванівкою, де
збудовано вхідний комплекс
з означенням місця поховання
розстріляних євреїв. Але де ж
наша влада?
говорили люди і безпосередні
свідки воєнного лихоліття.

На владному рівні ні
вшанування, ні, тим
більше, впорядкування
місць знищення (розстрілів) євреїв на Житомирщині не було.
І лише наприкінці 80-х, у часи
вже пізньої перебудови, про місця розстрілів, страт та загибелі
євреїв заговорили більше. Але
знову ж таки до вшанування
таких місць чи хоча б – до організованого процесу їх обліку
та «паспортизації», справа так
і не дійшла. Причин на те існує
більше ніж достатньо, і говорити про них варто і треба, але ж,
звісно ж – не зараз і не у межах
нашого матеріалу.

Проте визнати, що
Житомир і Житомирщина ще багато чого
не зробили для того,
аби вшанувати пам'ять
жертв Голокосту у часи
Другої світової війни,
наразі варто. І найпершим чином тому, що
йдеться про наших земляків, про наших співгромадян, про сусідів,
із якими історична доля
поєднала нас, українців, на століття.

Добре, якщо крига скресла
і настала весна. Бо це –
якраз час для роботи
А тепер – щодо конкретики.
У вересні 2019-го у межах вищезгаданого проєкту «Захистимо

пам'ять» на Житомирщині відбулися вшанування двох місць
масового знищення євреїв у часи
Другої світової війни. Йдеться
про місцевість біля села Хажин
Бердичівського району та урочище «Сербинівка» біля села
Симони Ємільчинського району, яке територіально сьогодні
входить до складу Барашівської
об’єднаної територіальної громади. В обох місцях були виготовлені та встановлені пам`ятні знаки,
виокремлено та впорядковано
територію, де вони встановлювалися. Але ж відомо, що такі
темпи відновлення історичної
пам’яті про жертв Голокосту на
Житомирщині очевидно слабкі. Є інформація про те, що вже
навесні наступного року завершаться впорядкувальні роботи
на місцях розстрілів єврейського населення під Житомиром.
Йдеться про розстріл близько
10-ти тисяч громадян єврейської
національності поблизу приміського села Іванівки. Питання про
вшанування «іванівських та довжицьких могил» у Житомирі
спалахнуло і набуло злободенного звучання весною – влітку
2013-го року, коли на околиці
ще одного приміського села
Довжик (1 км від «кордону» із
обласним центром) вирубали
тисячу дерев промислово стиглого лісу. Відтоді скандал не
стихає, але його перипетії нині
пов’язують із підприємством
«Аскона- Південь». Насправді
своє вагоме слово вже давно могла б і повинна була б сказати
влада. Швидше за все – влада
Житомирської області, а якщо
точніше – Житомирська ОДА.
Адже йдеться про вшанування
чи то 60-ти, а можливо – й 110-ти
тисяч радянських військовополонених, жителів Житомира,

Чому у Житомирі досі
немає визначеного на
території міста знаку
(дошки, меморіалу) про
місце розташування
гетто для євреїв
у 1941-му році?
Відомо, що територія гетто охоплює квартали навколо
нинішніх вулиць Комарова,
Рильського, Качинського. Але
на цьому і все. І якщо із цього
приводу до влади міста Житомира не звертається єврейська
громада обласного центру чи,
наприк лад, керівництво синагоги у Житомирі, то це зовсім не означає, що історична
конкретика, історична пам'ять
про події Голокосту у Житомирі повинні залежати від зусиль
та фінансування зарубіжних
фон д ів, г ромадських чи наукових об’єднань. Зрештою,
громада житомирян завжди,
а особливо – у часи найбільших
історичних лихоліть та неспокою, виступала як єдине ціле
і як монолітний організм. Ми не
будемо зачіпати радянські часи,
коли роль громади заміняла
партія і ради, але зазвичай житомирська громада, ще від часу
проголошення Магдебурзького
права і до початку ХХ століття,
мала незаперечний авторитет
у масштабах не лише Російської
імперії, до якої наше місто тоді
територіально належало. Тому
й зараз Житомир має продемонструвати своє лице цивілізованості, толерантності, конструктивізму у найширшому
прояві. У цьому, до речі, полягає
суть найсучаснішого розуміння
українського патріотизму. З усіма його видами, сприйняттям
та уявленнями.
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Земельна афера: хто незаконно
обробляє 4500 га і куди зникли
12 млн грн підприємства з Черняхова?
Валерія Наумова,
Руслан Мороз

У п’ятницю, 27 вересня, через присутність журналістів
керівництвом КСП
«Україна-Черняхів‑1»,
яке відмовилося пояснити, куди поділися
паї та гроші працівників, були зірвані
збори членів КСП.
Керівник підприємства КСП
«Україна-Черняхів‑1» Сергій
Павлович Ромашко спочатку намагався заборонити присутність
журналістів під час проведення
зборів нібито якимись там пунктами Статуту підприємства, потім – неіснуючими положеннями
законів України, яких саме – він
не зміг пояснити. Погрожуючи
журналістам, бухгалтер підприємства навіть нанесла декілька
ударів по відеокамері. Звернення
до викликаної на місце події поліції особливо нікого з керівництва
не вразило. Зрозуміло, що поліція
в багатьох випадках у маленьких
селищах повністю залежить від
керівників подібного типу підприємств. Тому на вимогу до поліції
припинити свавілля та беззаконня
журналісти й присутні отримали очікувану відповідь: «Ми тут
доглядаємо за громадським порядком, а інше нас не стосується!»

Припинення ДП «Україна»,
початок КСП «УкраїнаЧерняхів‑1»
Саме на цих зборах мали розглянути декілька питань стосовно

 На фото: керівник підприємства
КСП «Україна-Черняхів-1» Сергій Ромашко
діяльності керівництва колективного сільськогосподарського підприємства «Україна-Черняхів‑1»
та його керівництва в особі Сергія Ромашка, який очолив КСП
після 7 лютого 2018 року, коли
у приміщенні районного будинку
культури відбулися загальні збори працівників і прирівняних до
них осіб державного підприємства
«Україна».
Тоді у роботі зборів взяли
участь голова Черняхівської районної державної адміністрації
Жилінський М. І., Великогорбашівський сільський голова Ремез І. В., представники РВФДМ
України по Житомирській області – начальник відділу приватизації управління державним
майном та корпоративними
правами Савіцька Н. А., головний
спеціаліст відділу приватизації
управління державним майном та
корпоративними правами Великоборець А. Б. та інші відповідальні
особи. Саме таку інформацію ми
знаходимо на сайті Черняхівської

 Представники поліції забезпечують порядок під час зборів

та обрання його правління, голови
правління та ревізійної комісії, був
розгляд проєкту договору про безоплатну передачу майна єдиного
майнового комплексу державного
підприємства «Україна» та затвердження списків, які увійшли до
списку приватизації працівників
прирівняних до них осіб державного підприємства «Україна».
Саме тоді на загальних зборах
були присутні 269 працівників
і прирівняних до них осіб.
До речі, згадане державне підприємство – це була не якась там
контора, а справжнє потужне державне підприємство – навчальнодослідне господарство «Україна»
Державного агроекологічного
університету, підпорядковане
Міністерству аграрної політика
України.

 Під час зборів 27 вересня 2019 року
районної державної адміністрації
у лютому 2018 року.
Тоді голова Черняхівської районної державної адміністрації
Микола Жилінський наголосив,
що підтримує створення колективного сільськогосподарського
підприємства «Україна-Черняхів»
на території смт Черняхова. За
його словами, «створення та розвиток цього підприємства надасть
можливість збільшити створення
нових робочих місць, що зі свого
боку вплине на надходження коштів до бюджету району».
Саме підприємство створювалося у відповідності до Плану
приватизації єдиного майнового
комплексу державного підприємства «Україна», затвердженого
наказом Регіонального відділення
Фонду Державного майна України по Житомирській області
від 06 грудня 2017 року № 803.
Серед основних питань, які тоді
розглядалися на зборах, окрім
розгляду проєкту статуту колективного сільськогосподарського
підприємства «Україна-Черняхів»

Куди поділося більше
12 мільйонів гривень?
За наявними у редакції документами, на балансі новоствореного колективного сільськогосподарського підприємства
«Україна-Черняхів‑1» станом на
31 грудня 2018 року у фінансовому
звіті зазначено основних засобів на
суму майже в 39522000 (тридцять
дев’ять мільйонів п’ятсот двадцять
дві тисячі) гривень. Але у статуті
КСП «Україна-Черняхів‑1» у розділі 6. Пайовий фонд членів КСП
«Україна-Черняхів‑1», частині 6.1 –
пайовий фонд зазначено тільки
в розмірі 26971000 (двадцять
шість мільйонів дев’ятсот сімдесят одна тисяча) гривень. Розбіжність у 12551000 (дванадцять
мільйонів п’ятсот п’ятдесят одну
тисячу) гривень керівництво КСП
«Україна-Черняхів‑1» пояснити
відмовляється.
Коли це питання було поставлено під час зборів, що так
і не відбулися, голові правління

КСП «Україна-Черняхів‑1» Сергієві
Ромашку, він заявив, що забороняє його знімати та знову почав
повторювати, що «збори повинні
відбуватися в закритому режимі
без присутності журналістів».
Посилання з боку керівництва
СКП на будь-які норми діючого
законодавства також були відсутні.

Велика частина працівників і прирівняних до
них осіб ліквідованого
державного підприємства «Україна», які
повинні були отримати
грошову компенсацію
або за паї, або за майно,
не дочекавшись цього,
звернулися до керівництва держави, Президента України Володимира Зеленського зі
скаргою на порушення.
Раніше аналогічне звернення було направлено
до Антикорупційного
комітету.
Такі звернення також були
неодноразово адресовані місцевим
органам влади, але ніякого результату вони не мали. Черняхівська
районна державна адміністрація
також частково на «підсосі» від реалізації майна КСП, тому особливо не намагається втрутитися в цю
конфліктну ситуацію. В одному
з таких звернень до Антикорупційного комітету зазначено: «Звертаються до Вас жителі смт Черняхів,
с. Велика Горбаша, с. Новосілка за
допомогою у вирішенні життєво
важливого для нас питання.
Все життя ми та наші батьки
працювали у місцевому господарстві. У 80–90-х роках кількість
працівників складала понад 1200
чоловік. Це було високотоварне
сільськогосподарське підприємство, яке виробляло 10–15%
сільськогосподарської продукції
району. Зокрема: молока більше
3000 тонн, м’яса до 1000 тонн, картоплі 5000 тонн та інше.
Починаючи з 20 0 0 рок у,
з реформуванням сільського
господарства та введенням в дію
диспаритету цін на сільськогосподарську продукцію, наше
господарство, як і інші колгоспи
та радгоспи, значно зменшило
об'єми виробництва та прийшло
в занепад. Люди залишилися без
роботи, права на земельну частку
та земельний пай.
Але тут з'явилися ліквідатори,
які вправно розпочали розпро-
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 Скарга-клопотання президенту
дувати майно учгоспу. Куди, кому
та за якою ціною – відомо тільки
їм. Зокрема: повністю розібрано
7 відгодівельних приміщень у с.
Новосілка, декілька складських
приміщень площею 250 м кв.,
повністю розібрано 100 га хмілеплантацій (залізобетонні стовпи
розбито, арматура здана на металолом), не кажучи вже про інше:
техніку, як-от автомобілі, трактори, кранбалки, токарні станки та
багато іншого.
У той час, як працівники сусідніх колгоспів та радгоспів, де
пройшло реформування, отримали земельні та майнові паї, мають
хоч якусь матеріальну підтримку –
то працівники учгоспу не мають
нічого».
Зауважимо, що це – одне із
попередніх звернень, яких потім було досить багато. У тому ж
зверненні також зазначається, що
після того, як 28 лютого 2001 року
КМУ прийняв постанову № 177
«Про врегулювання питань щодо
забезпечення майнових прав
селян у процесі реформування
аграрного сектору економіки»,
люди сподівалися на отримання

якоїсь частки належного їм майна.
Але знову дарма. Тоді ліквідаційна
комісія під керівництвом відставного офіцера 95-ої аеромобільної
бригади Сергія Павловича Ромашка, отримавши повноваження продовжити такі «реформи», протягом 3-х років провела до десятка
зборів членів трудового колективу,
приймалися рішення вигідні всім,
окрім людей. Це питання також
до цього часу не вирішено.
Заради справедливості слід
відзначити, що 26 жовтня 2016
року відбулися збори працівників та прирівняних до них осіб
ДП «Україна». На зборах було розглянуто питання «Про створення
колективного сільськогосподарського підприємства «Україна»,
відповідно до плану приватизації
єдиного майнового комплексу, затвердженого наказом Фонду Державного майна України від 27 вересня 2016 року за № 1788. Обрано
також керівні органи та голову
правління цього підприємства.
Ним знову став Сергій Ромашко.
Тоді були затверджено списки
працівників та прирівняних до
них осіб (тобто пенсіонерів).

Для уточнення слід наголосити, що якщо таких осіб на попередніх
зборах було близько
600 чоловік, то після
затвердження списків
їх залишилося лише
320. Решта була відсіяна певними комісіями
за не зовсім зрозумілими причинами.
Знову зажевріло сподівання,
що процес піде. У дійсності він
йшов і раніше, адже рішення приймалося ще у 2016 році. І до кінця
2018 року весь цей період земля
у господарстві (майже 4000 га,
з них більше 2000 меліорованих,
дренажних земель) з року в рік
засівалася приватними структурами (в основному вінницькими).
Збиралися гарні врожаї. На той же
час як Черняхівська селищна рада,
так і Великогорбашівська сільська
рада стверджували, що до їх бюджетів кошти не надходили. Тому
знову надсилається скарга, на цей
раз вже до Президента України
Володимира Зеленського.

Люди звинувачують
керівника підприємства
КСП «Україна-Черняхів‑1» в тому, що він
збагачується за рахунок
незаконної обробки
майже 400 га землі.

Ромашко і Порошенко:
хто незаконно обробляє
400 га землі?

 Скан звіту про фінансовий стан

Ще у 2015 році було прийнято рішення про розпаювання
ДП «Україна». Землі повинні були
передати у власність тим, хто половину свого життя працював на

підприємство, проте до сьогодні
процес розпаювання гальмують,
безумовно, тому, що намагаються
незаконно збагатитися за рахунок
земель.
За наданими місцевими жителями документами виявляється,
що керівник КСП «Україна-Черняхів‑1» Сергій Ромашко привласнив також шматок землі біля смт
Черняхова зі сторони Житомира
і займається незаконною обробкою, посівом та збором врожаїв,
і все це, не сплачуючи податки
і оренду. Крім того, місцеві жителі
зазначають, що незаконні дії підприємства прикриваються зверху,
а саме екс-президентом України
Петром Порошенком. Дійсно,
обробкою земель займається
«МГМ-АГРО», власницею цього
товариства є Катерина Мельник – дружина Ярослава Мельника, який за часів президентства
Порошенка організовував йому
прийоми, адже обіймав посаду
керівника Головного департаменту
Державного Протоколу та Церемоніалу Адміністрації Президента
України.
А поки процес розпаювання
земель відтягують, більшість з тих,
хто мав отримати свої зароблені
кошти або частину землі, – померли, адже пай мали отримати ті,
кому вже далеко за 60 років. Втім,
пан Ромашко і Ко, як їх «ніжно»
називають місцеві, швидко вписали до списків розпаювання своїх
сестер, братів, сватів і кумів. Ці
прізвища також є у списках, наданих після запитів до відповідних
органів. У той час сім’ї тих, хто,
на жаль, не отримав землі при
житті, постійно приходять на
збори КСП, щоб отримати хоча б
якусь зважену відповідь від Сергія Ромашка, проте їх виганяють,
прикриваючи це статутом, який
забороняє перебувати на зборах
тим, хто не є членом КСП.
Актив пайовиків КСП «Україна-Черняхів‑1» у тій ж скарзі до
Президента Володимира Зеленського зазначає наступне: «Близько
4 500 га землі, які належать до пайового фонду, вже декілька років
поспіль обробляються приватними підприємствами невідомо
на яких підставах, пайовики підозрюють, що таке використання
здійснюється самовільно на підставі корисної змови з можновладцями».
За словами пайовиків, через
постійні засіви, роботу габаритної
техніки поля Черняхова втрачають
родючість і якість, а через несплату податків та незаконну діяльність підприємств держава зазнає
величезних фінансових збитків.
Коли пайовики отримають
свої землі – невідомо, так само, як
і невідомо, чи припиниться незаконна обробка земель під керівництвом пана Ромашка. Проте
жителі Черняхова і ті, кого вже
не один рік обманюють і збагачуються за їх рахунок, сподіваються,
що сьогоднішня влада вплине на
незаконні дії КСП «Україна-Черняхів‑1», а всіх причетних буде
покарано.

КОЛОНКА
Які пільги є у працюючої
матері, яка виховує
дитину з інвалідністю?
До Пулинського бюро правової допомоги звернулась
Надія Таран (ім’я та прізвище змінені з етичних міркувань, – прим. автора). Жінку
цікавило, які пільги є у працюючої матері, яка виховує
дитину з інвалідністю. Консультацію у межах проєкту «Я
маю право» надали фахівці
Пулинського бюро правової
допомоги.
Працівник бюро розповів, що
відповідно до положень чинного
трудового законодавства гарантуються такі пільги працюючим
матерям, які мають та виховують
дітей з інвалідністю в Україні:
– жінку з дитиною з інвалідністю заборонено без її згоди
тимчасово переводити на іншу
роботу, не обумовлену трудовим
договором, або ж відправляти
у відрядження;
– жінка, яка виховує дитину
з інвалідністю, має право на скорочену тривалість робочого часу.
Для таких жінок, на їх прохання,
роботодавцем в обов’язковому
порядку встановлюється неповний робочий день або неповний робочий тиждень;
– тільки за згодою жінки, яка
виховує дитину з інвалідністю, її
можуть залучити до позанормових робіт;
– власник зобов’язаний видавати матері дитини з інвалідністю
безкоштовно або на пільгових умовах путівки у санаторій, а також виплачувати матеріальну допомогу;
– матері, яка має дитину з інвалідністю, гарантована додаткова щорічна оплачувана відпустка
у розмірі 10 календарних днів;
– одиноким матерям заборонено відмовляти у прийнятті
на роботу через наявність у неї
дитини з інвалідністю;
– одинока мати, яка має дитину з інвалідністю, приймається
на роботу без проходження випробувального терміну.
Також було роз’яснено, що
постійний догляд за дитиною
з інвалідністю віком до 18 років
передбачає отримання надбавки
на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років. Одиноким
матерям (одиноким батькам)
надбавка по догляду за дитиною
з інвалідністю віком до 18 років
призначається незалежно від факту роботи, навчання та служби.
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 проєкт «Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті
pravo.minjust.gov.ua та за номером 0 800 213103 (єдиний
контакт-центр надання безоплатної правової допомоги).
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Як заощадити на опаленні
завдяки теплій підлозі
Валерія Наумова
Похолодання несподівано охопило
всю Україну. Всі ми любимо комфорт,
а коли вдома холодно, погодьтеся, комфорту в такому випадку мало. Особливо
неприємно, коли вдома холодна підлога,
адже всім, напевно, знайома ситуація,
коли зранку ви прокидаєтесь, а вилізти
з-під ковдри не наважуєтесь. Що робити
в такому випадку? Шкарпетки і капці – це,
звісно, добре, проте не всім подобається
використовувати такі аксесуари.
Розумний і практичній вихід з цієї ситуації – встановлення теплої підлоги. Більшість вважає встановлення теплої підлоги
примхою: мовляв, нащо витрачати гроші

на те, щоб ще й підлога була тепла. Проте
встановлення такого підігріву дозволяє заощадити на опаленні і зменшити кількість
опалювальних приладів у будинку, оскільки
тепла підлога постійно підтримує тепло,
яке протягом дня заповнює кімнату.
Тепла підлога дозволяє сформувати
комфортну і зручну температуру в будинку, а також насолоджуватися кожним
ранком, навіть у найхолодніші дні. Далі
поговоримо про види, переваги та недоліки такої підлоги.

Види теплої підлоги
Електрична

Відмінний варіант в якості доповнення
до централізованої системи. Важливою
умовою для встановлення є лінія елек-

тропроводки, що дозволяє витримати
необхідне навантаження. У разі використання цього методу збереження тепла
як основного у будинках старої будови
обов’язково треба повністю замінити електропроводку. Головною його перевагою є
простий монтаж, проте слід заздалегідь
розподілити місце розташування меблів
та техніки, щоб ці ділянки залишити незайманими.

Водяна

Перевага цієї системи перед електрикою – істотна економія, особливо при обігріві приміщень великої площі. Джерелом, що забезпечує водяну теплу підлогу,
може бути як централізоване опалювання,
так і інший елемент підігрівання води.
Завдяки заміні стандартних радіаторів на
труби, також збільшується корисна площа приміщення. Температура води такої
системи не перевищує 50 градусів, що
запобігає перенасиченню повітря іонами.

Переваги теплої підлоги

Електрична тепла підлога має свої
позитивні сторони:
• Монтаж електричної теплої підло-

ги – запорука гарного самопочуття господарів під час опалювального сезону. На
рівні ніг вона підтримує температуру 24
градуси за Цельсієм, в районі тулубу – 20,
а голови – 16 градусів. На думку вчених,
це оптимальний температурний режим
для комфортного самопочуття людини;
• Таку температуру можна підтримувати автоматично протягом всього часу
експлуатації;
• Крім цього, терморегулятор дозволяє прогрівати окремі кімнати більше чи
менше, тобто індивідуально виставляти
температурний режим для кожного приміщення.
Водяна тепла підлога має свої переваги:
• Температурний режим таких систем
доволі низький – не більше 50 градусів за
Цельсієм. Це значно зменшує витрати на
обігрів, економія порівняно зі стандартними батареями складає до 40%;
• Тепла підлога водяна – оптимальний
варіант з точки зору екологічної безпеки
і санітарно-гігієнічних норм;
• Більша частина тепла передається
опроміненням, завдяки чому сприймається організмом більш комфортно;
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• Порівняно з електричною теплою
підлогою водяна – у 5–7 разів економніша
в роботі.

Недоліки такої підлоги

Мінуси електричної підлоги:
• З її використанням значно зростають
витрати електричної енергії;
• Електричні мережі у старих будинках можуть не витримати навантаження,
яке зростає під час такого обігріву приміщення;
• З використанням електричної підлоги збільшується рівень електромагнітного
опромінення;
• Головний недолік електричної теплої
підлоги, на нашу думку, в тому, що взимку
у разі раптового чи планового відключення електроенергії ви можете замерзнути
у власному будинку.
Недоліками водяної теплої підлоги
вважають:
• Тривалий і серйозний монтаж;
• Необхідність армування труби або
цілої стяжки, використання гідроізоляційного шару, тобто – плівки;
• Значно вища вартість монтажу порівняно з класичними системами обігріву

Споживачу

Середа, 2 жовтня 2019

і, тим більше, електричною теплою підлогою;
• Вода, проходячи через контури труб,
поступово охолоджується і наступні приміщення обігріває дещо менше. Це необхідно теж враховувати.

Тепла підлога
визначає комфорт і здоров’я
Якщо говорити про сам процес встановлення теплої підлоги, то, безперечно, – це складний і довгий етап, проте
саме використання теплої підлоги дозволяє насолоджуватися комфортним
життям у будинку. Знову ж таки це не
лише можливість зменшити використання приладів для опалення, а і отримати
комфорту температуру в домі, плюс до
всього вдома можна ходити босоніж, по
приємній теплій підлозі, що зменшує
ризик прохолонути і захворіти.
Лікарі зазначають, що через переохолодження ніг шанс отримати слабкий
імунітет – дуже високий, тому потрібно
утеплюватися. Отже, виходить, що тепла
підлога дозволяє не лише заощадити на
використанні опалення, але і на ліках від

застуди. Проте варто враховувати також,
що підлога повинна бути якісною і ефективно забезпечувати ваше житло теплом.
Експлуатація такої підлоги проста і зрозуміла кожному, головне – обирайте той
тип підлоги, що буде найбільш безпечним
та вигідним саме для вас.

Висновок

Отже, обирайте систему обігріву будинку з розумом. Тепла підлога – не лише

оптимальний та вигідний варіант, він ще й
дозволить сформувати вдома максимально правильну і комфортну температуру,
а також заощадити під час опалювального
сезону. Головне – обрайте надійну і якісну
теплу підлогу, щоб вона функціонувала
ефективно і довго. Встановлювати таку
підлогу потрібно виключно з використанням якісних матеріалів, які служитимуть
довго і будуть вирізнятися надійною та
довгою роботою без дефектів.
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На Житомирщині
поліцейськими було
повернуто додому
більше 300 дітей

На Житомирщині викрили
незаконне виготовлення
алкоголю невідомої якості
«Бізнес» налагодили жителі області.
У четвер, 26 вересня 2019 року,
під процесуальним керівництвом
Бердичівської місцевої прокуратури слідчими Бердичівського ВП
спільно зі співробітниками УСБУ
в області проведено санкціоновані
обшуки у Житомирі, Коростені,
Бердичеві, Андрушівському та
Бердичівському районах.
Під час обшуків, виявлено значну кількість призначеного для
продажу алкоголю та сировини.
Зокрема, прокуратурою Житомирщини було вилучено понад
26 тисяч пляшок готових алкогольних виробів різного об’єму
з підробленими акцизними марками, 1400 літрів речовини, схожої
на спирт, пластикові діжки, каністри, порожні пластикові пляшки,

Більше 300 дітей
було повернуто додому завдяки поліцейським Житомира.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської
області. У поточному році працівники поліції встановили місце
перебування 339 дітей і підлітків,
323 з них повернули додому упродовж першої доби пошуків. Слід
зазначити, що заяв про зникнення
дітей за 9 місяців цього року на
20 відсотків більше, ніж минулого року за такий же період. Але
не через те, що діти втікають чи
губляться частіше, а тому, що дорослі стали більше повідомляти
і звертатись за допомогою поліції,

не гаючи часу на самостійні пошуки.
За словами керівника підрозділу ювенальної превенції ГУНП
в області Наталії Гончарук, серед
розшуканих цього року діти віком
від 6 років і юні особи 14–17 років.
Основні причини – це потяг до подорожування, сімейні негаразди
і непорозуміння з батьками та
перші ніжні почуття.
Правоохоронці ж звертаються
до дорослих громадян, закликаючи відповідальніше ставитися
до своїх батьківських обов’язків.
Не залишайте дітей наодинці з їх
проблемами, не критикуйте і не
принижуйте їх погляди. Цікавтеся
колом друзів та інтересами дітей,
аби мати змогу вчасно зреагувати
на тривожні ознаки у розмовах,
поведінці тощо.

У Попільнянському
районі фатальна
ДТП: загинула
пенсіонерка
27 вересня увечері
на одній із вулиць
с. Романівки сталася
дорожньо-транспортна пригода за участі
ВАЗівки та пішохода.
Про це повідомляє відділ

комунікації поліції у Житомирській області. Водій автомобіля
«ВАЗ‑2103», рухаючись селом, здійснив наїзд на місцеву жительку,
яка переходила проїжджу частину дороги у не встановленому
для цього місці.
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 76-річна пенсіонерка отримала смертельні
тілесні ушкодження.

товарно-транспортні накладні,
чорнові записи.
У ході досудового розслідування встановлено, що жителями
області організовано незаконну
мережу із виготовлення та постачання алкогольної продукції

до торгівельних мереж із використанням підроблених марок
акцизного збору.
Санкція зазначеної статті
передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох
до семи років.

Спіймали на гарячому:
поліція Житомира затримала
чоловіка, що обкрадав авто
У Житомирі поліція затримала чоловіка, що причетний
до серії автомобільних крадіжок.
Про це повідомляє відділ
комунікації поліції у Житомирській області. Уночі
27 вересня розшуківці Житомирського ВП та працівники
кримінальної поліції ГУНП
затримали житомирянина
під час вчинення чергової крадіжки з автомобіля. При ньому
виявили речі, які красномовно

свідчать про причетність до
злочину. За наявною у правоохоронців інформацією,
затриманий причетний до
понад двох десятків подібних
випадків.
Також з’ясувалось, що за
ніч тим же способом спритник встиг обчистити ще дві
автівки, які знаходились
у сусідніх дворах. За фактами
злодіянь, у яких підозрюється
затриманий нинішньої ночі
рецидивіст, тривають досудові розслідування. За серію
автокрадіжок йому може
загрожувати до 5 років позбавлення волі.

В Олевську затримали
чоловіка, що перевозив
крадену деревину
Чергового «чорного» лісоруба затримали в Олевську.
Про це пові домив ві д ді л
комунікації поліції Житомирської області. 26 вересня на од-

ній із вулиць міста поліцейські
зупинили автомобіль ГАЗ‑63
із деревиною. Вантажівкою, як
з’ясувалось, кермував 53-річний
місцевий житель. Жодних супровідних документів чоловік
на вантаж не мав.
За його словами, він придбав

колоди на околиці міста у незнайомця і перевозив їх до свого домогосподарства.
На місці події працівники
слідчо-оперативної групи Олевського відділення поліції задокументували усі обставини, а транспортний засіб затримали.
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Актуально

Нас вбиває те, що робить нас модними:
про небезпеку сучасних тенденцій
Валерія Наумова

Модні тенденції –
чудова річ, якщо вони
безпечні і дійсно
модні.
Сьогодні все частіше зустрічається тенденція появи небезпечної моди. Це така мода, яка лише
шкодить людині і її здоров’ю. Не
всі новинки потрібно вбирати,
наче губка, і приміряти на собі;
краще фільтрувати і не використовувати ті тенденції, які є небезпечними.
Журналісти «20 хвилин» виділили декілька модних новинок,
які можуть нашкодити вам, тому
будьте обережні, купуючи щось із
списку «небезпечної моди».

Короткі штани

Короткі штани вважаються
базовою річчю будь-якого гардеробу. Проте найчастіше навіть
у холодний період короткі штани використовують у поєднанні
з низькими шкарпетками і взуттям, в результаті чого залишаються оголеними щиколотки ніг, що є
небезпечним для здоров'я.
На стопах, як відомо, знаходяться рефлексогенні зони,
пов'язані з усіма внутрішніми
органами і системами. Якщо
нижня частина ноги систематично

піддається впливу холоду, спочатку погіршується стан місцевого
імунітету, а пізніше – і загального.
Ми поспілкувалися з лікаркою однієї з лікарень Житомира
і дізналися її думку щодо небезпечних модних тенденцій.
«Дійсно, носити короткі штани в холод небезпечно. Через регулярне переохолодження звужуються
судини нижніх кінцівок, зменшується кількість рідини в суглобах, знижується їхня рухливість.
В результаті ті, хто прагне бути
модним, наражаються на небезпеку
розвитку автоімунного захворювання – артриту гомілковостопного суглоба», – наголосила пані Наталія.

Короткі шапки

Це більше стосується чоловічої
моди. Використання шапок, які
прикривають лише чоло і залишають відкритими вуха, – дуже
небезпечне. Безумовно, використання хоча б якогось аксесуару для
утеплення у холодний сезон – добре, проте який сенс використовувати таку шапку, якщо можна
дуже легко і швидко отримати
простуджені вуха?
«Простудити вуха у такій
шапці дуже просто. Тут варто
розуміти, що функці я такого
аксесуару – захищати від холоду
голову і вуха, а коли захищена лише
частина голови – це недобре. Дуже
часто ті, хто не носить аксесуари
для утеплення, звертаються потім
до лікарів з різними видами захво-

рювань, інколи захворювання дуже
важкі: менінгіт, важкі форми гаймориту тощо», – розповідає лікар.

Взуття на високій підошві

Безумовно, хороша підошва
важлива у холодний період,
оскільки вона захищає ноги від
холоду, проте сьогоднішні тенденції диктують надто високу
підошву, що може виявитися небезпечним. Справа в тому, що таке
взуття може провокувати різні
травми, оскільки холодні сезони
вирізняються опадами. Слизькі
вулиці, тож підвернути ногу або
впасти дуже просто, тим паче,
коли взуття має масивну підошву,
ризики перелому збільшуються.
Тому, обираючи взуття на холод-

ний сезон, обов’язково купуйте
зручне взуття, оскільки ви можете
нашкодити собі.
«Більшість купує незручне
взуття на холодний період, а потім
кількість травм через так звану
моду – постійно збільшується.
Тому враховуйте: якщо не хочете отримати травму, купуйте
зручне взуття, підошва має бути
оптимальної висоти», – наголошує
спеціаліст Наталія.

Електронні сигарети (вейп)

Сьогодні ледь чи кожен третій ходить містом з вейпом. Це
така собі мода на використання
електронних девайсів замість звичайних цигарок. Проте багато хто
забуває, що це ті самі цигарки,

які шкодять здоров’ю, а згідно
з новими дослідженнями, які
розробили співробітники Школи
медицини Канзаського університету, виявилося, що вейпери
ризикують захворіти ішемічною
хворобою серця, а також отримати інфаркт і депресію. Більше
того, вже було зафіксовано 7 випадків смерті від вейпу.
Електронні сигарети нагрівають рідину, утворюючи аерозоль,
який вдихають у легені. Зазвичай
він містить нікотин з додатками.
Безумовно, речовини, що потрапляють в організм, небезпечні,
адже заправки для вейпу сьогодні
виготовляють із синтетичних і неякісних матеріалів, а вдихаючи
такий «коктейль» з парів гліцерину, нікотину, ароматизаторів
і іншого непотребу, важко залишатися здоровим.
«Це жахливий модний девайс,
який становить неабияку небезпеку. Чимало випадків, коли вживання
вейпу призводило до серйозних захворювань і проблем зі здоров’ям,
тому краще не використовувати
вейп взагалі», – розповідає лікар.
Отже, мода – модою, а здоров’я
повинно бути на першому місці.
Тому купуйте штани, що будуть
теплими і оберігатимуть ваші
ніжки від холоду, запасайтеся
шапками, що зігріватимуть і голову, і вуха, купуйте зручне, тепле
взуття на нормальній підошві і не
бавтеся сучасними девайсами, такими, як вейп. Будьте здорові!

DiabetGirlsFest – самая нужная встреча
диа-девочек, девушек и женщин!
DiabetGirlsFest – самое долгожданное,
нужное и важное
событие для нас, девочек!

и беременность» – это то, что было
долгое время под запретом.
Встречаемся в «городе невест» – Николаеве, где сладкие
николаевские мамочки поделятся своим опытом вынашивания
здоровых малышей.

Поговорим о сокровенном –
о женском здоровье при диабете,
о беременности, о здоровье мамы
и малыша, о красоте и гормональном балансе. Обо всем, что
вызывает так много вопросов
и волнений!
Когда: 6 октября с 12:00 до
17:00.
Где: г. Николаев, Reikartz Ривер (конференц-зал «Николаев»,
ул. Спортивная, 9).
Впервые в истории Украины
будет рассмотрена тема, которая пугает по сей день и врачей,
и женщин с диабетом. «Диабет

Что ждёт участниц самого
женского DiabetFest в истории:
●●Выступления и презентации
с участием эндокринологов, акушеров-гинекологов, диетологов,
психологов на волнующие всех
темы:
1. От девочки к девушке (особенности течения диабета в детском и подростковом возрасте
у девочек).
2. Новые методы лечения
с а х арног о д иаб е та ( П П И Т,
круглосуточный мониторинг сахара крови).

3. Первое знакомство с гинекологом. Нарушения менструального цикла при сахарном диабете.
Методы контрацепции при сахарном диабете.
4. Беременность и сахарный
диабет (Планирование. Беременность. Лактация). Эксклюзивно
в Украине! Новости с DIP 2019
(Международный Конгресс Диабет и Беременность 2019. Флоренция, Италия).
5. Ранний климакс.
●●Будут рассмотрены вопросы
здоровья девочки, девушки,
женщины…
●●Общение, новые знакомства,
обмен опытом о материнстве при
диабете.
●●Зона здоровья. Измерение
гликированного гемоглобина,
сахара в крови, замеры давления
и диагностика тела.
●●Зона красоты (косметолог,

органическая косметика).
●●Конкурсы, розыгрыши диаподарков, приятные сюрпризы
для всех участниц.

НЕЖНЕЙША Я фотозона
и девчачий дресс-код!
Вход исключительно в платьях!
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ЗРАДИ І ПЕРЕМОГИ
нових законів про бізнес
Верховна Рада 9-го
скликання ухвалює
закони у шаленому
темпі. Серед законопроектів, які були проголосовані у вересні,
чимало стосувалось
роботи бізнесу. Так,
депутати зобов’язали
малий бізнес використовувати касові апарати та скасували статтю Кримінального
кодексу про фіктивне
підприємництво.
Експерти Центру громадського моніторингу та контролю проаналізували, які закони мають
полегшити життя українським
підприємцям, а які – навпаки.

Без покарання
за фіктивний бізнес
18 вересня Верховна Рада підтримала в другому читанні закон
щодо зменшення тиску на бізнес.
Відповідно до нього, з Кримінального кодексу виключили статтю
205, яка передбачала кримінальне
покарання за фіктивне підприємництво.
Тим самим законом депутати
підвищили суми ухилення від
сплати податків, за несплату яких
можна притягнути до відповідальності. Якщо раніше для реєстрації
кримінального провадження податкова повинна була недорахуватись 960 500 грн надходжень, то
тепер ця сума має бути мінімум
2 881 500 гривень.
За словами голови комітету
з фінансів і податків Данила Гетманцева, декриміналізація фіктивного підприємства та підвищення

нижньої планки притягнення до
відповідальності дозволить прибрати зловживання з боку податківців, які «кошмарять бізнес» під
виглядом розслідування.
«Цей законопроект полегшить
життя бізнесу, оскільки неможливо
криміналізувати статті, які передбачають покарання за помилку.
Помилитися під час заповнення
документів може будь-яка людина – літня жінка чи навіть досвідчений бухгалтер. Особливо якщо
у документах присутні великі
цифри. Тому впроваджувати кримінальну відповідальність за такі
огріхи некоректно. Після набуття
чинності цього законопроекту такі
ризики для ФОПів будуть повністю
усунуті», – наголошує економічний
експерт Владислав Старинець.

Експерти погоджуються,
що закон справді може
спростити життя малому
та середньому бізнесу,
але він може нівелюватися на тлі інших запланованих нововведень, як,
наприклад, обов’язкові
касові апарати.

Касові апарати для всіх

Уже за рік у кожному кіоску чи
маленькій кав’ярні має з’явитись
касовий апарат. 20 вересня український парламент остаточно підтримав закони № 1053–1 та № 1073
про використання реєстраторів
розрахункових операцій (РРО) для
приватних підприємців.

Згідно з ним, касові апарати стануть
обов’язковими для
ФОПів 2–4 групи, що
платять єдиний податок
і мають понад 1 млн грн
доходу на рік.
Тобто новації стосуватимуться
як тих, хто займається сільськогосподарською продукцією, так і тих,
хто продає товари онлайн.
Для підприємців, які займаються торгівлею побутовими
товарами, лікарськими засобами
та ювелірними виробами, норми
почнуть діяти 1 жовтня 2020 року.
Для всіх інших, хто працює як
ФОП, закон набере чинності з початку 2021 року. Без РРО зможуть

працювати лише підприємці першої групи – з річним оборотом до
300 тисяч гривень та без найманих
працівників.
Голо в а В с е у к р а ї н с ьког о
об’єднання малого та середнього
бізнесу «Фортеця» Оксана Продан
попереджає про ризики ухваленого закону. На її переконання,
запровадження касових апаратів – в інтересах великого бізнесу,
а не малого. Така вимога закону
знищить дрібних підприємців.
«Для чого ці зміни ініціює
великий бізнес? Вони не хочуть
конкуренції. Через встановлення
касових апаратів вони змушують
маленьких підприємців піднімати
ціни, а за це все сплачуватимуть
покупці», – критикує закон ексдепутатка.
Натомість автори закону кажуть, що головна мета – вивести
з тіні розрахунки за товари та
послуги. За словами Гетманцева,
зміни стосуватимуться переважно
«великого бізнесу, який видає себе
за малий». Проте як це перевірятимуть на практиці, урядовці не
уточнюють.

Розрахунки у смартфоні

Новий закон передбачає,
що ФОПи зможуть зекономити
на придбанні касового апарату
і встановити спеціальне програмне
забезпечення, зокрема, у вигляді
додатка у смартфоні.
Як пояснюють у Міністерстві
фінансів, зареєструвати програмний РРО можна буде через електронний кабінет у режимі онлайн
без подання будь-яких реєстраційних документів. Законом передбачена також можливість створення
розрахункового документа в електронній формі вигляді QR-коду для
зчитування, який можна отримати
електронною поштою.
«Відтепер чек у телефоні стане
нормою. Це захистить нас з вами як
споживачів і полегшить життя під-

приємцям. Звичайно, ми не забули
й про державу, бо це детінізація
процесів», – прокоментував закон
прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Щоб придбати і встановити
РРО, підприємці матимуть трохи
більше року – до 1 жовтня 2020-го.
У перехідний період (до січня 2021
року) за торгівлю без касового апарату передбачені штрафи – 10%
від вартості товару при першому
порушенні та 50% вдруге. Після
1 січня 2021 року штрафи складатимуть 100% та 150% відповідно.
Також новий закон передбачає
запровадження так званого «кешбеку», який дає можливість покупцям поскаржитися до контрольних органів щодо невидачі чеку
й отримати компенсацію.
«Легко говорити, що касовий
апарат може замінити будь-який
ґаджет. Але при цьому забувають
вказати, що для нормальної робити такого РРО потрібен безперебійний доступ до інтернету. Ви
знаєте, який інтернет у селах? Як
власник сільського магазину може
забезпечити достатню швидкість
мобільного інтернету? Суть спрощеної системи не в тому, щоб платити менше податків, а в тому, що
вона має бути настільки простою,
аби будь-яка людина могла в ній
розібратись і забезпечити себе роботою. А разом з РРО з’являється
додаткова звітність. Для адміністрування цього РРО треба або
наймати бухгалтера, або самому
присвячувати цьому кілька годин
на день. І будь-яка помилка коштуватиме дорого», – нарікає голова
Асоціації малого та середнього
бізнесу Руслан Соболь.
Експерти погоджуються, що
ініціативи вивести розрахунки
з тіні дуже конструктивні, але насторожує відсутність діалогу влади
із малим бізнесом. Чи встигнуть усі
встановити касові апарати і чи не
стануть високі штрафи новим методом тиску на бізнес, покаже час.

На які зміни чекати українцям з 1 жовтня
Пропонуємо вашій увазі короткий
огляд нововведень, які стартують
в Україні з жовтня.
Здорожчає газ для промисловості. Як повідомляє
пресслужба «Нафтогазу України», вартість блакитного
палива для промислових споживачів, залежно від обсягів
споживання, складе 4899–5458 грн за 1000 кубометрів без
ПДВ та витрат на транспортування газу трубопроводами.
Зникнуть з обігу монети номіналом 1, 2, 5 копійок.
Також поступово з наших гаманців зникне 25 копійок.
Однак не варто панікувати, якщо у вас після 1-го жовтня
залишилися монети зазначених вище номіналів: ще 3 роки
є на те, щоб їх обміняти у банках.

Відкриття рахунків у банку за новими стандартами.
Жовтень – останній місяць, коли рахунки можна відкрити по-старому. А з 1 листопада IBAN стане обов’язковим
стандартом в усіх банках. Реквізити усіх без виключення
банківських рахунків складатимуться з 29 літерно-цифрових символів.
Проектування готелів по-новому. Перші зміни до державних будівельних норм, якими регулюється зведення
житлових та нежитлових будівель і споруд, вступають
в силу з 1 жовтня. Вони стосуються проєктування систем протипожежного захисту. Решта ж набуває чинності
з 1 листопада поточного року.
Монетизація субсидій. Отримувачі субсидій до 15 жовтня мають визначитися, у якій формі бажають отримувати
кошти – готівковій чи безготівковій.
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«МИТНИЙ БЕЗВІЗ»
проти контрабанди на кордоні
У вересні Верховна
Рада ухвалила закон
про спільний транзит із європейськими
країнами та запровадження національної
електронної транзитної системи.
Експерти вже охрестили цей
документ «митним безвізом»,
адже він спрощує процедуру
проход жен н я товарів через
кордон із ЄС. Що зміниться на
митниці і коли запрацюють
нововведення, дізнався Центр
громадського моніторингу та
контролю.

Навіщо митний безвіз?

Щороку держава втрачає
мільярди гривень через контрабанду на кордоні. За розрахунками Інституту соціальноекономічної трансформації,
прямі збитки від контрабанди
становлять 50–80 млрд на рік,
а потенційні – 175–260 млрд. Так,
на 2019 рік група дослідників
Ukraine Economic Outlook прогнозує контрабанду обсягом понад 300 млрд грн. За даними економістів, в основному в Україну

незаконно потрапляють машини
та електроніка, хімічна продукція, транспорт, одяг і текстиль та
сільськогосподарська продукція.
Як зазначають мит ник и,
сьогодні діє кілька способів нелегального ввезення товарів: переміщення поза офіційними пунктами пропуску (полями, лісами,
річками тощо), подрібнення товарних партій, зловживання пільгами для ввезення громадянами,
схеми з оформленням документів
та інші. Зокрема, правопорушники часто приховують вантаж,
оформлюючи фури як порожні
або вказуючи дешевший товар
у декларації. Також широко використовується метод «перерваного
транзиту»: товари, які заявлені як
транзитні, залишаються в Україні.
«Недостовірне декларування
вантажів, коли в документах фігурує значно нижча ціна товарів
або інший товар, завдає суттєвих
збитків державі і викривляє чесні умови конкуренції на ринку.
Щоб позбутися цієї проблеми,
необхідно відкрити знеособлену
базу даних митного очищення –
без зазначення назв юридичних
або фізичних осіб – для всіх
учасників зовнішньоекономічної
діяльності», – вважає президент
Асоціації виробників електротехніки Олександр Громико.

Зважаючи на всі ці фактори,
ухвалений закон про спільний
транзит є надзвичайно важливим.

Що зміниться для
митників?
Закон про «митний безвіз»
запроваджує на території нашої
держави положення Конвенції
про процедуру загального транзиту. Це – застосування європейських митних правил та використання в роботі спільної для
35 країн електронної транзитної
системи NCTS.

Зокрема, долучення до європейської
електронної системи
дозволить Україні обмінюватися митною інформацією з країнами
ЄС в режимі реального
часу. Це унеможливить
маніпуляції з документами та «переривання»
транзиту.
«Спільний транзит – це такий собі митний безвіз. Із єдиним пакетом документів вантаж
їде з Харкова до Лісабона через
всі кордони. Швидше, дешевше

і з меншими ризиками, що з однієї країни виїхали айфони, а в іншу
в’їхала керамічна плитка», – зазначив голова Державної митної
служби Максим Нефьодов.
На думку експертів, доступ
до історії вантажу дозволить
митникам зменшити кількість
контрольних процедур на кордоні. Вони зможуть завчасно
прораховувати ризики – ще до
потрапляння товарів в Україну –
і, таким чином, здійснювати вибіркові перевірки. Економісти
переконані, що це підвищить
безпеку на кордоні та в цілому
покращить ефективність роботи
митниці.

Що зміниться для бізнесу?

Спрощення митних процедур, безумовно, є позитивом
і для самих підприємців.

«Митний безвіз» передбачає, що бізнесмени
зможуть обмінюватися
електронними даними
з митницею.
Крім того, прозорі правила
переміщення товарів і менша
кількість документів зменшать
адміністративні витрати. А в ідеалі – дозволять боротися і з корупцією у держслужбі.

За словами експертів, загальноєвропейська електронна транзитна система дозволить переміщувати вантаж за однією митною
декларацією з європейського до
українського міста. Також бізнесмени зможуть самостійно накладати на вантаж пломби спеціального типу та отримають загальну
фінансову гарантію.
Економісти наголошують, що
бізнес може виграти ще більше,
якщо депутати ухвалять також
у другому читанні зміни до
Митного кодексу України щодо
деяких питань функціонування
авторизованих економічних операторів (АЕО). Взаємне визнання
АЕО різних країн спростить українському бізнесу процедуру декларування товарів. Йдеться про
підприємства із високою довірою,
які відповідають критеріям АЕО.
У Федерації роботодавців України переконані, що покращення
відчують не лише компанії, які
отримають пільги, а й усі учасники митних процедур.
Закон про спільний транзит
набуде чинності 25 березня 2020
року. Якщо Україна успішно запровадить положення Конвенції та запустить NCTS, то через
рік зможе отримати офіційне
запрошення приєднатись до
Конвенції.

Встигли накрастися? Або законодавчі
зміни стосовно тендерних закупівель
Ірина Хоцька

Виводимо «з тіні»
допорогові закупівлі,
вчимося бути експертами справи, а також
беремо відповідальність за запропоновані послуги. У першому
читанні уряд підтримав зміни до закону
про публічні закупівлі. Автори законопроєкту називають його
ProZorro 2.0.

Що таке «ProZorro»?

По суті це – спрощена система публічних електронних за-

купівель, котра виникла під час
здійснення реформи державних
закупівель. Суть цієї реформи полягає у максимальній прозорості
та доступності процесу закупівель, взаємодії влади з бізнесом
та громадськістю.

За останні 4 роки система заощадила державі
86 млрд грн

Кому та що заважало

Отож використання інноваційної тендерної системи «ProZorro»
є обов`язковим для використання
усіма бюджетними установами
країни, через які вони мають здійснювати будь-які закупівлі, особливо якщо сума закупівлі сягає
200 тис. гривень та більше. З цього
виходить, що задля уникнення
проведення тендеру «прозоро»
та без «своїх людей», фірми виставляли порогову вартість запропонованого продукту меншою від

200 тис. грн, а отже, мали змогу
виграти потрібний тендер та забрати частку бюджетних коштів
до своєї кишені (так звана проблема «допорогових закупівель» –
авт.).

Як будуть вирішені
вищезгадані нюанси
Спочатку вивчимо ще один
механізм махлювання недобросовісними фірмами під час реєстрації пропозиції тендеру на сайті
«ProZorro»: спочатку ставимо ціну
від 200 тис. гривень та вище, а потім в одну мить змінюємо вартість
пропозиції нижче попередньої
позначки, а отже 100% виграємо
тендер. Дійсно, для чого переплачувати більше, якщо можна
купити дешевше? З урахуванням
цього, апелюючи до нової редакції законодавства України про закупівлі, учасник отримає лише
один раз можливість виправити
помилки та внести корективи до

пропозиції. Як це відбуватиметься? Замовник перевіряє пропозицію, виявляє помилки і в електронній системі формує вимоги
до учасника щодо внесення змін.
Учасник матиме 24 години, щоб
відредагувати файли. Для мінімізації можливих маніпулювань
перелік документів, котрі можна
виправляти, буде обмежений.

Яка подальша доля
«нижчих» цінових
пропозицій
Спеціально для таких пропозицій буде створено електронний каталог, котрий міститиме
інформацію про ціни, технічні
та якісні характеристики товарів,
які пропонуються учасниками.
Відтепер інформація на сайті буде
більш структурованою, а при здійсненні закупівель на допорогові
суми замовники зможуть обрати
товар із цього каталогу. Також законопроєкт пропонує замовникам

два варіанти дій при закупівлі,
залежно від вартості.

Від 50 тис. грн

Варіант 1. Провести «спрощену» закупівлю.
Варіант 2. Обрати постачальника з електронного каталогу.

До 50 тис. грн

Варіант 1. Самостійно обрати постачальника, укласти «прямий» договір та оприлюднити звіт
в електронній системі
Варіант 2. Обрати постачальника з електронного каталогу та
оприлюднити звіт в електронній
системі.
Нагадаємо, що запропоновані
державою зміни є важливими та
необхідними як для представників бізнесу, замовників, так і громадськості, оскільки дають змогу
запобігати корупційним схемам,
здійснювати оперативний державний та громадський контроль за
закупівлями.
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Здоров'я
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Стати здоровим ніколи не пізно:
7 простих порад для здоров’я до старості
Центр громадського здоров'я підготував
7 простих порад, яких
важливо дотримуватися літнім людям,
щоб поліпшити своє
самопочуття і зберегти бадьорість тіла
і духу.
Зміни способу життя і дотримання легких принципів допоможе поліпшити якість життя
навіть тим, хто вже має хронічні
захворювання.

1. Якщо ви курите,
негайно кидайте
Зробіть цей важливий крок,
щоб поліпшити своє здоров'я і боротися зі старінням. Куріння вбиває та призводить до захворювань,
викликаючи рак, інсульт і серцеву
недостатність. Куріння призводить до еректильної дисфункції
у чоловіків через атеросклероз.
Тютюн впливає на нашу зовнішність, призводить до надмірного
утворення зморшок, порушуючи
еластичність шкіри. Сьогодні є
багато простих способів, щоб
кинути палити легко. Якщо ви

самі або літні члени вашої сім'ї
все ще курять, задумайтеся про
своє і їхнє майбутнє.

2. Будьте активними
у будь-якому віці
Придумайте для себе заняття,
яке дозволить підтримувати себе
у формі щодня. Нехай це буде
те, що вам подобається, що підтримує силу, баланс і гнучкість
і сприяє здоров'ю серцево-судинної системи. Це можуть бути прогулянки на свіжому повітрі, їзда
на велосипеді, танці, пробіжки,
заняття пілатесом тощо. Фізична
активність допомагає нам підтримувати здорову вагу, запобігати
або контролювати хворобу, краще
спати, знімати стрес, уникати падінь, а також виглядати і відчувати
себе краще.

3. Правильно харчуйтесь

Всупереч поширеним міфам,
здорове і збалансоване харчування
не вимагає більших фінансових
витрат, ніж харчування шкідливою їжею. Від вас не потрібно
більше коштів або зусиль, щоб
замінити тваринні жири рослинними, виключити з раціону цукор,
зменшите кількість солі і ввести
в раціон більше овочів і фруктів.
У поєднанні з фізичною активністю вживання поживних про-

дуктів у потрібній кількості може
допомогти вам зберегти здоров'я.
Багато захворювань, такі як
хвороби серця, ожиріння, високий кров'яний тиск, діабет 2 типу
та ін., можна запобігти або контролювати за допомогою збалансованої дієти і фізичних вправ.

4. Підтримуйте
свою вагу в нормі
Додаткова вага збільшує ризик
серцево-судинних захворювань,
діабету і високого кров'яного
тиску. Крім того, зайва вага дає
додаткове навантаження на ваші
суглоби і хребет. Розрахуйте свій
індекс маси тіла (ІМТ), щоб знати,
яка вага є нормальною для вашого
зросту. Досягніть своєї здорової
ваги і залишайтеся в ній, харчуючись правильно і зберігаючи
активність. Замініть солодкі напої
водою – вода не містить калорій!

5. Запобігайте падінню

З віком ми починаємо частіше падати. Це пов'язано з погіршенням роботи вестибулярного
апарату, зменшенням рухливості
суглобів і сили м'язів, зниженням
зору тощо. Запобігайте падінню
і травмам, прибравши з будинку
непотрібні килимки, об які можна
спіткнутися. Приберіть з дороги
шнури та інші пристосування, які

можуть заважати проходу. Використовуйте нічники у коридорах
і ванних кімнатах, щоб не спотикатися у темряві. Чи знаєте ви, що
люди, які ходять босоніж, падають частіше? Носіть взуття з хорошою підтримкою і неслизькою
підошвою, щоб зменшити ризик
падіння. Носіть окуляри, якщо ваш
зір знижено!

6. Не забувайте ходити
до лікаря регулярно
Будьте в курсі імунізації та
інших медичних оглядів. Від 50
років жінка повинна регулярно
проходити мамографію на предмет виявлення раку молочної
залози. Чоловікам же необхідно
відвідувати лікаря для виявлення
можливого раку простати.
Запобігайте раку шкіри. З віком наша шкіра стає тоншою; вона
стає сухішою і менш еластичною.
Обов'язково захищайте свою шкіру від сонця. Занадто багато сонця
і ультрафіолетових променів може
викликати рак шкіри.
Регулярно проходьте стоматологічну перевірку, перевірку зору
і слуху. Ваші зуби і ясна прослужать вам все життя, якщо ви будете
правильно доглядати за ними, що
означає щоденне чищення щіткою
і зубною ниткою, і робити регулярні
огляди зубів.

До 50 років більшість людей
помічають, що погіршився зір,
в тому числі спостерігається
поступове зниження здатності
бачити дрібний шрифт або фокусуватися на близьких об'єктах.
Загальними є проблеми із зором,
що включають катаракту і глаукому. Втрата слуху також зазвичай
відбувається при старінні, особливо часто – через хвороби або
вплив гучного шуму. Своєчасні
візити до лікаря і використання
методів корекції зору і слуху зроблять життя більш безпечним
і комфортним.

7. Контролюйте свій стрес

Багато людей вважають, що
контролювати стрес неможливо, що стрес – це щось, що не
залежить від нас. Це не так. Ми
можемо усвідомлено знижувати
рівень свого стресу, зменшуючи негативний вплив стресу на
здоров'я. Для цього нам допоможуть фізичні вправи, медитація,
хобі та вміння чергувати періоди
роботи і відпочинку. Знайдіть
час для сім'ї, друзів, спілкування
і веселощів.
Успішне подолання стресу
може позитивно вплинути на
наше здоров'я і наше самопочуття.
Дізнайтесь про роль позитивного
мислення і намагайтеся його дотримуватися.

Як швидно і недорого
позбутися нежитю: народний досвід
Як безпечно, ефективно і головне – недорого лікувати нежить традиційними
народними засобами,
читайте далі.
Нежить – це запалення слизової оболонки носа, викликане
різними мікробами і вірусами,
а також переохолодженням. Цей
недуг супроводжують закладеність носа та постійне виділенням
носового слизу. Якщо вчасно не
почати лікування, то прояви хвороби можуть посилитися і перейти в хронічну форму.

Промивання носа

При перших ознаках нежитю
необхідно промивати ніс солоною
водою. Ця процедура очистить
ніс від пилу, слизу та мікробів.
Можна купити спеціальні спреї

в аптеках. Але більшість з них – це
або очищена морська вода, або
всім знайомий і дешевий хлорид
натрію – розчин для ін’єкцій.

У домашніх умовах
можна зробити розчин
з морською сіллю. Одну
чайну ложку морської
солі розчинити у 200 мл
теплої води.
Також можна промивати ніс
трав’яними настоями (евкаліпт,
календула). Таке промивання допомагає боротися з хронічним
ринітом. Варто лише в миску налити заварений теплий настій,
який потрібно втягувати носом
і випускати через ротову порожнину (повторювати тричі на добу).
А промивання зранку і ввечері
такими розчинами слизових оболонок носа – найкраща профілактика вірусних інфекцій, адже ваші
слизові будуть завжди чистими.

Якщо втягувати носом воду вам
не дуже комфортно, можна взяти звичайний шприц (без голки)
і, набравши в нього розчину і закинувши голову, промивати носа.
На роботі варто постійно
зволожувати носову порожнину
сольовим розчином. Для цього
у порожню пляшечку від спрею
налийте сольовий чи трав’яний
розчин і прискайте у ніс протягом
дня. Віруси там довго не затримаються.

Обов’язково зволожуйте повітря, адже
пересихання слизових
оболонок ще небезпечніше, ніж їх надмірне
зволоження.

Парові інгаляції

Їх рекомендують при застуді
та переохолодженні для прогрівання носа. Можна скористатися інгаляторами, але, якщо

їх немає, робимо інгаляції самі.
Для цього спочатку розчин для
інгаляції доводять до кипіння
і виливають в широку ємність,
потім хворий нахиляється над
розчином і накриває голову рушником. Необхідно дихати парою
на тій висоті, на якій інгаляція
не викликатиме болю від високої
температури. Тоді прогрівання
буде проходити ефективно та безпечно. Ефективним розчином є
звичайна вода боржомі, яку лікарі
радять чи не всім для інгаляцій,
та олія хвойних. Але якщо ви капаєте ефірну олію на воду, треба
бути обережним: вона швидко випаровується і одразу може бути
дуже насиченою, тому капайте її
потрохи і декілька разів.

Евкаліпт та алое

Масло евкаліпта і алое виліковує та дезінфікує, а також знімає
запалення. Відвар цих трав готується на маленькому вогні, а потім
настоюється близько 2 годин. Ніс

можна промивати до 6 разів на
день для надійного лікування.

Мазь із меду та алое

Третина чайної ложки меду
змішується із соком алое. Кількість крапель соку в суміші повинна відповідати віку хворого.
Розчин необхідно нагріти та розмішати до однорідності, потім трохи
охолодити і змазати ніс. Ця мазь
полегшить дихання, заспокоїть набряк у носі та зволожить слизову
оболонку.

Смачні теплі напої

Коли ви почали відчувати, що
з’являється нежить, необхідно почати пити багато теплих напоїв.
Для цього рекомендують компоти
зі смородини та малини, тепле
молоко, відвар з липи, чай з медом або чай з лимоном. Взимку
радять випивати відвар з гілочок
червоної смородини. Ці теплі напої багаті на вітаміни, які корисні
для здоров’я.
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ВОДІЙ КАТ С. РОБОТА В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. З/П 11000
ГРН/МІС. ЖИТЛОМ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО. АЛКОЗАЛЕЖНИХ НЕ
ТУРБУВАТИ. 0674684620,ЛАРИСАЄВГЕНІЇВНА

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

• ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ НА
ЖИТОМИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ
ЗАВОД. ГОТОВІ ВЗЯТИ ПРАЦІВНИКА З ІНВАЛІДНІСТЮ.
0678804116
• 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
• В С.СТРИЖІВКА ПОТРІБНІ ІНВАЛІДНІСТЮ. 0678804116
РІЗНОРОБОЧІ ТА СЛЮСАР-РЕМОНТНИК. ЗП ВІД 10 000 ГРН. ЗВАРЮВАЛЬНИК (НАПІВАВТО0674308961
МАТ) ТА АВТОМАЛЯР ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ СВОГО АВТО.
• ВИРОБНИКИ ВАРЕНИКІВ ТА З НАВИКАМИ РОБОТИ. ІНОГОКОТЛЕТ НА ВИРОБНИЦТВО РОДНІМ ЖИТЛО. ЗП ДОГОВІРНАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. НА. 0673270118ЮРІЙ
БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р7/7.НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАР- • Інформаційні послуги про
ЧУВАННЯ, ЖИТЛО, КОРПОРА- працевлаштування у ПольТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД щі, різні вакансії, доїзд до
СТ.М.СВЯТОШИНО, АКАДЕМ- місця роботи, можливе праМІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО. цевлаштування за безвізом.
0674343698,0674343683
(099)2430263,(095)0419267

• КУХАРІ 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
КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК, ОХОРОНЦІ В ПІЦЕРІЮ. РОБОТА В
КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. ГРАФІК
РОБОТИ 1/1 ТИЖДЕНЬ. ЖИТЛО
ТА ХАРЧУВАННЯ НАДАЄТЬСЯ.
ДЕТАЛІ ЗА 0631007191
• НАЧАЛЬНИК КОМПРЕСОРНОГО ЦЕХА (З/П -9500 ГРН),
ВОДІЙ ЕЛЕКТРОНАВАНТАЖУВАЧА (З/П - 7500 ГРН). ГРАФІК
РОБОТИ З 8-00 ДО 17-00, ПНПТ. РОБОТА В М. ЖИТОМИР.
ДЕТАЛІ ОБГОВОРЮЮТЬСЯ.
(0412)333086,0968044680

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

• ОХОРОННИКИ. Вахтовий метод роботи (Київ і Закарпатська
обл). Без судимостей. Оплата
- 350 грн за зміну. 0931472102,
0961598110,0509923940

ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ В
БУДІВЕЛЬНИЙ МАРКЕТ "ЕПІК".
ГРАФІК РОБОТИ 5/2. ЗАРОБІТНА ПЛАТА - СТАВКА + %. ТЕЛ.:
0963379939

ОХОРОННІЙ КОМПАНІЇ "G4S"
ПОТРІБНІ ОХОРОННИКИ НА
ВАХТУ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ.
ГРАФІК РОБОТИ: 15/15, 30/15,
ЗМІНИ ПО 12 Г. ОФІЦ. ПРАЦНЯ, БЕЗКОШТОВНЕ ЖИТЛО,
ФОРМА, ХАРЧУВАННЯ, КОМП.
ПРОЇЗДУ. ЗАРПЛАТА БЕЗ ЗАТРИМОК! 0952261010,093226
1010,0972261010

• Рибопереробному підприємству (Київська область)
потрібні пакувальники продукції, обробники риби, водій
навантажувача, вантажники.
ЗП від 11000 грн. Безкоштовне
житло і обіди. Виплата зарплати по завершенню вахти.
0978101848,0509531032.

• Потрібні на роботу в Польщу
швачки, зварювальники. Робота в Німеччині, Швеції, Франції,
Чехії, Польщі. Ліцензія МПСПУ
АВ547294 від 10.09.10. 099534
6335;0976759315;0674550664

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ
ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ
ТА ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА,
ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ.
WWW.RUSTEXNO.COM.UA,
RUSTEXNO2@GMAIL.COM., (0
50)9242613,(050)5158585,(06
7)9040066
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• Робота в Польщі. Всі вакансії
безкоштовні, від прямого роботодавця. Зарплата 1800043000грн. Можна без знаючи
мови, навчання на місці. Лiц.
МСПУ 9978 вiд 09.07.2018. Т.
в Польщі +48536012943(viber)
,+48537758355(viber),

• РОБОТА В ЧЕХІЇ НА АВТО
ЗАВОДАХ. ПОПЕРЕДНІЙ ДОСВІД НЕ ОБОВ`ЯЗКОВО - НАВЧАЮТЬ КУРАТОРИ. ЗП 25000
ГРН - ЦІЛКОМ РЕАЛЬНО. ЛІЦ.
НАКАЗ №384 ВІД 14.03.2019
ВИД.МСПУ. 0983360118

• 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 "БУДСУМІШІ" НА РОБОТУ
ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИК РУЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ. ГРАФІК РОБОТИ: ПОНЕДІЛОК-П’ЯТНИЦЯ
З 8.00 ДО 17.00. ЗАРОБІТНА
ПЛАТА - 8000 ГРН. АДРЕСА:
М.ЖИТОМИР, ВУЛ.ЗАВОДСЬКА,
2 067-411-42-62 АБО 33-99-04
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

2. НЕРУХОМІСТЬ
2.14. Продам Комерційна

• ПРОДАМ АБО ЗДАМ В ОРЕНДУ КІОСК 19 КВ.М ПО ВУЛ.ГОГОЛІВСЬКА, 40 (ПЕРЕХРЕСТЯ ВУЛ.
СХІДНА І ВУЛ.ГОГОЛІВСЬКА).
0674123949
2.16. Здам в оренду

• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.
КВ. ГАРЯЧА ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ.
0977228822,0665711000
• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ.
VIP-КЛАСУ, ЄВРОРЕМОНТ,
В ЦЕНТРІ МІСТА, 250ГРН/
ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ.
0665711000,0977228822
2.18. Куплю Нерухомість

КУПЛЮ КВАРТИРУ, БУДИНОК
АБО ЧАСТИНУ БУДИНКУ (В
БУДЬ ЯКОМУ СТАНІ). ЖИТОМИР ТА ПЕРЕДМІСТТЯ, ШВИДКА ОПЛАТА. ТЕЛ.: 0674249331
0636682327 ГЕНАДІЙ
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Приміщення магазину, загальною площею 158.0 кв.м. за адресою: м.Житомир,
вул. Небесної Сотні, 52. Дата торгів: 28.10.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.
ua. Лот №377061 (уцінено лот № 368849);
2. 4-кімн. квартира заг.пл. 77,6 кв.м., житл.пл. 58,7 кв.м., за адресою: Житомирська
обл., Романівський р-н, смт. Романів, вул. Медична (Котовського), 45, кв.1. Дата торгів:
28.10.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №375982.

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)7
266640
• 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.

3.3. Автомобілі. Куплю

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

4.21. Вікна, Двері, Балкони.
Продам

• Куплю дуже дорого! Старовин-

• Техніка від виробника: Сівалка (нова) СУПН-6(8), УПС6(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

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

ко та ін. проф.художн. до 1995р.

4. БУДМАТЕРІАЛИ

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

4.1. Будівельні суміші, цемент,
пісок. Продам

• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РАСТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М
ЗИЛ. 0677905739,447067
• ПРОДАМ ПЕСОК, БУТ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДРОВА, ЗЕМЛЮ,
ГЛИНУ, ПЕРЕГНОЙ, ПОДШИВКА. ДОСТАВКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ, ВЫВОЗ МУСОРА.
0938436692,0976949302СЕРГЕЙ
4.2. Будівельні, ремонтні
роботи. Послуги
• Бригада дівчат викон.малярні роботи різної склад, декор.
штукатурка (венеціанська, марсельський віск та багато інших),
утепл.буд, короїд, байрамікс.
0633571633,0982599951Зоя

ні ікони, картини худ.Марко ГейЯнтарне намисто(250-1500
грн/1 гр), коралове намисто,
книги видані до 1917р, коньяки
СРСР, ін.предмети старовини.
Гарантую порядність, справедливу оцінку. 0503466068

4.39. Опалювальне
обладнання. Продам

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

8. РІЗНЕ
8.7. Насіння, с/г продукція.
Продам

ПРОДАМ САДЖАНЦІ МОРОЗОСТІЙКИХ КІВІ, ГРАНАТУ,
ІНЖИРУ, ХУРМИ, ФУНДУКА.
САДЖАНЦІ ЧЕРЕНКОВАНІ,
ВИРОЩЕНІ В КОНТЕЙНЕРАХ.
0997982988
8.13. Вторсировина, прийом,
переробка. Куплю

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ
ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ
ТА МАКУЛАТУРУ 0505580047,
0412447919
8.20. Стіл знахідок. Загубив

ВТРАЧЕНО СТУДЕНТСЬКИЙ
КВИТОК СЕРІЯ ТМ № 12464419
ВИДАНИЙ НА ІМ'Я АРАПОВОЇ
ВАЛЕРІЇ ОЛЕКСАНДРІВНИ ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
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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

БУДСУМІШІ

КОЛОДЯЗНІ
КІЛЬЦЯ

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

ДОСТАВКА

МИКСЕР (КАМАЗ)
МАРКА ОТ 100 ДО 500

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЗИЛ КАМАЗ

БЕТОН и РАСТВОР

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

096 952 45 40, 093 338 71 81

8.24. Інше. Куплю

сервізи, ковдри ГДР, книги,
картини, годинники. Самовари, фотоапарати, срібло, біноклі. Коньяк, іграшки (СРСР).
0982921132,0959002588

тел.: (068) 838-88-38
КОПАННЯ КРИНИЦЬ
Механічним способом.
Виїзд по області.
Тел.: (098) 062-09-73

тел. +38 (097) 325-84-86

форму СРСР, чоботи хромоянтар, зуби кашалота, бівень,

нові та вживані
вигідна ціна

БУДІВНИЦТВО
КОТЕДЖІВ

• Коллекціонер купить: військ.
ві, бурки, нагороди, значки,

Продам/куплю
піддони

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

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

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 2 - 8 жовтня
ОВЕН

Життя поставить перед вами нові завдання.
Ви можете вирішити свої
проблеми самі. Настав час втілювати на практиці давню мрію.

ТЕЛЕЦЬ

Нестандартний підхід до професійних
завдань дасть позитивний результат. Тримайте своє приватне
життя подалі від чужих очей.

БЛИЗНЮКИ

Сприймайте себе й
близьких такими, які
вони насправді, спробуйте бути
природнішими та простішими.
І знайдете щастя та гармонію
в коханні.

РАК

Ви зараз у центрі
уваги, сповнені сил та
енергії. Не намагайтеся
виправити помилки, а спробуйте одержати корисний урок.

Поради господині
ЛЕВ

Не варто реагувати
на вимоги начальства
надто емоційно, побережіть свої
та чужі нерви. Завзята праця
принесе швидкий успіх.

ДІВА

Ваша ділова активність буде на висоті. Не
варто займатися реорганізацією
бізнесу, творчих проектів, призначати ділові зустрічі.

ТЕРЕЗИ

Власні плани й наміри краще зберегти
в таємниці, якщо ви зацікавлені
в їхньому здійсненні. Можливі
нападки недоброзичливців.

СКОРПІОН

Зараз важливо стежити за розвитком
ситуації й не випускати ініціативу зі своїх рук.
У справах на вас чекає непоганий прибуток.

СТРІЛЕЦЬ

На роботі краще
зайвий раз не попадатися на очі начальству. У вихідні
приділіть більше часу й уваги
дому.

КОЗЕРІГ

Щоб тиждень вия ви в с я в д а л и м, н е
варто розповідати про свої
плани. Не відмовляйтеся від
пропозицій.

ВОДОЛІЙ

Можете зітхнути
з полегшенням, багато чого встає на свої
місця й справи, схоже, налагоджуються. Приймайте ділові
пропозиції.

РИБИ

Деякі проблеми можуть зажадати негайного вирішення, що змусить вас
задуматися над ситуацією, яка
склалася.

Цікаві факти про Google
• Google – надзвичайно успішна
компанія, доходи якої за 2014 рік
склали близько $66 млрд а щосекундна кількість пошукових запитів – понад 50 000.
• Назва Google – це математичний термін «гугол» (googol), який
позначає число, виражене одиницею зі 100 нулями.
• Компанія могла б називатися
Googol. Коли Шон Андерсон ввів
пошуковий запит, щоб перевірити,
чи вільне слово в реєстрі доменних
імен, він помилково надрукував
«google.com». Та помилка виявилася досить вдалою – назва Пейджу сподобалась, і через кілька

2

3

годин засновники зареєстрували
«Google».
• Перше дискове сховище
Google вміщувалося в корпус з лего
та мало об'єм всього в 40 Гбайт.
• Зараз Google складається
з 450 000 серверів, зібраних в датацентри, по всьому світу.
• Перший логотип Google
розробляв співзасновник Сергій
Брін з допомогою безкоштовної
графічної програми. У 1999 році
Сергій звернувся за допомогою до
Рут Кедар, яка викладала дизайн
у Стенфордському університеті.
Рут створила грайливий і на перший погляд простий логотип.

4
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Яскраві кольори логотипу Google
викликають приємні почуття радості, ніби ми граємо в дитячу гру,
коли використовуємо Google.
• Понад 1000 співробітників Google стали мільйонерами
у 2004 році, коли компанія вийшла
на IPO. Однією з цих щасливчиків
стала масажистка, яка працювала
там у 1999 році.
• У кожному офісі Google є
багато різних дивних речей. Наприклад, в офісі, що розташований
у Тель-Авіві, стоїть трактор.
• Коли штат компанії становив
лише 40 осіб, вони вже найняли
шеф-кухаря.
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НЕ ПАЛИТИ:
7 корисних ідей,
що робити
з опалим листям
Що зазвичай робить більшість з нас з опалим восени
листям? Палить! Але робити
цього аж ніяк не можна. Найперше це заборонено законодавством України. По-друге,
спалювання листя несе загрозу
не лише вашому здоров`ю, а нерідко і життю, а й призводить
до забруднення повітря, води
та ґрунту, а також зникнення
певних видів тварин.

При згорянні однієї тонни рослинних
залишків у повітря
виділяється до 9 кг
мікрочастинок диму.
До їх складу входять
пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали
й низка канцерогенних
сполук, а також діоксини та діоксани –
одні з найотрутніших
речовин для людини.
Потрапляючи у людський організм, вони
пригнічують імунну
систему, руйнують
гормони і вітаміни.
Що ж робити, якщо не спалювати, – запитаєте ви. Наші
журналісти підготували добірку
порад з цього приводу.
1. Зробіть листовий перегній.
Його можна виготовити у мішках. Продають навіть спеціальні
мішки для листового перегною.
Хоча звичайні теж підійдуть – їх
проколюють, наповнюють листям, утрамбовують та зволожують (мішки повинні постійно
бути вологими). І складають
так, аби не заважали. І через рікпівтора компост буде готовий.
Листовий перегній – це чудовий
засіб поліпшення грунту, хороша мульча і підкислювач для вирощування рослин-ацидофілів.
2. Розкидайте вологі листки
на вільних ділянках ґрунту. Вони
будуть природною мульчею, яка
зупинить ріст бур'янів, вивітрювання ґрунту і вимивання з нього мінеральних речовин. Навесні
перепріле листя потрібно буде

зібрати граблями або перекопати з грунтом.
3. Використовуйте листя для
компосту. Фермери кажуть, що
можна це робити у спеціальній
ямі чи компостній купі. Для цього товстий шар листя (сантиметрів на 30–40) пересипають гноєм (якщо його немає – згодиться
ґрунт) і так перемежовують, допоки не закінчиться листя. Шар
ґрунту при цьому повинен бути
не більше ніж 5 сантиметрів.
Підготовлений компост можна
накрити плівкою або будь-чим
іншим, щоб його не намочив
дощ. Такий компост буде готовий уже наступного року.
4. Сухе листя можна використовувати як утеплюючий
та теплоізоляційний матеріал
для укриття троянд на зиму. Таким же чином можна вкривати
гортензії та інші теплолюбні
чагарники, які бояться морозів,
а також рослини у горщиках.
Щоправда, використовувати
рекомендується тільки абсолютно сухе листя здорових рослин.
В іншому випадку можуть завестися шкідники і початися
хвороби.
5. Застосуйте ефективний
спосіб прибирання листя з газону. З настанням сухої погоди
пройдіться по ньому газонокосаркою. Подрібнене листя залишиться на траві і незабаром
просто розчиниться в грунті галявини, при цьому поліпшивши
його склад.
6. Опале листя дерев подрібніть і перемішайте з однорічними бур'янами. У бур'янів
видаліть коріння, квіти і насіння.
Покладіть суміш у пластиковий
пакет і поставте для компостування. Час від часу струшуйте
пакет або перемішуйте його
вміст. Коли розкладання закінчиться, ви отримаєте хороший
дрібний грунт для вирощування
кімнатних рослин і розсади.
7. Використовуйте опале
листя для декору. Зберіть найбільш оригінальні і красиві
листки і зробіть з них осінні
декоративні композиції, також
їх можна використовувати для
занять з дітьми.

Редакція не несе відповідальності за зміст рекламних матеріалів.
Редакція може не поділяти думку авторів матеріалів.
Передрук матеріалів видання повинен бути узгоджений
з редакцією.
Інформація для публікацій надається інформаційним агентством ТОВ “Видавництво “РІА”; код ЄДРПОУ 34095069; адреса:
21032, м. Вінниця вул. Ширшова, 3а; свідоцтво про державну
реєстрацію інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної
діяльності серії КВ No.19457Р від 12.08.2009 р.
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ЧИТАЙ СВІЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТИ ТУТ
Піца «Челентано»

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

(0412) 42-21-00

Паб
«Файна кнайпа»

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

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

Кафе «Тераса»

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

(067) 936-69-92

Кафе «Пантера»

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

(0412) 42-60-86

Кафе «Таймир»

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

(063) 077-39-47

Піца «Челентано»

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

(0412) 43-86-46

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

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

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

«Пивна ресторація
BeerЁza»

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

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

Pub
«Pleasentville BBQ»

вул. Київська, 13
г/р з 9:00 до 1:00

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

Чи вмієш ти
зберігати секрети?

Жанр: комедія, романтика

Емма з тріском провалила нараду і повертається з відрядження літаком. Настрій гірше нікуди, до того ж дівчина боїться літати,
тому гарненько приймає на груди перед посадкою. Співчуваюча стюардеса пропонує
їй вільне місце в першому класі, де розносять шампанське, тому при першій же
турбулентності від страху Емма починає
вивалювати всі свої секрети чоловікові,
що сидить поруч. Вона розповідає йому
всі нюанси особистого та офісного життя.
І яке ж було здивування дівчини, коли на
наступний день з'ясувалося, що той самий
сусід по літаку - її бос і засновник компанії.

Щиголь

Жанр: драма

Теракт у Метрополітен-музеї забрав у тринадцятирічного Теодора
Деккера найдорожче – його матір. Та
й сам хлопчик тільки якимось дивом
зумів вижити в цьому пеклі. У стані
афекту Теодор забрав з музею безцінне полотно – "Щеголь" голландського художника Карела Фабриціуса. З цього дня він буде зберігати
цей витвір мистецтва як нагадування
про трагедію. Весь його шлях буде
складатися з людей, творчості та самотності. Хлопчик зсередини пізнає
підпільний світ мистецтва.
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