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У Житомирі малий бізнес 
долучився до всеукраїнської 
акції проти введення  
касових апаратів

Зеленський і Лукашенко у Житомирі: 
відбулася головна подія осені –  
Другий форум регіонів України  
та Республіки Білорусь

с. 6

МАСШТАБНА ЕКОЛОГІЧНА 
КАТАСТРОФА: 600 тисяч тонн 
отруйного грунту вивезено 
в район Малинського ринку, 

аеропорту та дитячої  
лікарні в Станишівці
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Валерія Наумова

Стрибки погоди – не єди-
не, що очікується в Україні 
з початком осені. Метео-
прог інформує про основні 
дати, коли чекати магнітні 
бурі у жовтні 2019.

За словами метеорологів, восени 2019 
року на Сонці зросла активність. У цьому 
місяці потоки сонячного вітру охоплять 
Землю.

У жовтні очікується серія 
геомагнітних бур:

19 жовтня – магнітосфера планети буде 
обурена;

24–25 жовтня – Землю охопить магнітна 
буря G1, невеликої інтенсивності;

26 жовтня – очікуються геомагнітні бурі.

Основні 
симптоми 
впливу сонячної 
активності:

• порушення 
артеріального тис-
ку;

• порушення 
роботи серцево-
судинної системи;

• загострення 
хронічних захво-
рювань;

• головний біль;
• нудота;

• почуття втоми;
• сонливість;
• підвищення рівня адреналіну в крові;
• стрес і депресія.

Як зменшити вплив магнітних бурь 
на здоров’я?

Першою на магнітні бурі реагує кров, 
отже страждають судини і серце, таким 
чином, у зону ризику потрапляють не 
лише гіпер- і гіпотоніки, а також і люди, 
які страждають на хвороби серця.

Людям, схильним до магнітних 
бур, медики радять контролю-
вати тиск, пити знеболююче 
при головному болю і менше 
рухатися.
У період магнітних бур слід зменшити 

вживання солі, яка найбільше впливає на 
роботу серця і судин. Водночас варто вклю-
чити в раціон продукти, що містять калій, 
кальцій і магній, які сприяють правильній 
роботі судин. Також важливо розріджувати 
кров і пити більше рідини.

Валерія Наумова

У Житомирі, на ву-
лиці Михайлівській, 
3–4 жовтня у межах 
Другого форуму регі-
онів відбувся ярмарок 
продукції та виробів 
декоративно-при-
кладного мистецтва 
України та Білорусії.

На ньому було представлено 
харчову, текстильну, декоративну та 
промислову продукцію. Ще з само-
го ранку житомиряни із особливою 
цікавістю розглядали вітчизняні 
вироби, а також вироби з Білору-

сії. Україна представила вироби 
з натуральних каменів та тканин, 
вироби з лози та соломи. Крім того, 

можна було придбати українські 
вина та інший алкоголь, солодку 
продукцію місцевого виробника.

Білорусія представила соло-
дощі, кисломолочну продукцію, 
вироби хенд-мейд, прикраси, тек-
стиль. Найбільші черги вишикува-
лися біля палаток з білоруськими 
цукерками і згущеним молоком.

Тут ми побачили цікаві та 
незвичайні вироби з дерева та 
органічного скла. Дар’я – представ-
ниця сімейної майстерні «Бублик» 
з Білорусі – розповіла про те, як 
виготовляють незвичайні брошки: 
«Ми виготовляємо з дерева брошки 
і самостійно, вручну розфарбовує-
мо. Також нам сподобалося органіч-
не скло, тому вирішили вирізати 
такі брошки і з нього».

Неподалік – єдине в Україні 
легальне підприємство з видобут-
ку бурштину «Сонячне ремесло» 
пропонує неймовірно гарні при-
краси з «каміння сонця».

«Ми пропонуємо різноманітну 
продукцію з бурштину: прикраси, 

декоративні речі, ми пропагуємо, 
що бурштин – це дуже гарний 
і сильний енергетично камінь. 
Важливо те, що ми видобуваємо 
бурштин без шкоди для природи 
і легально», – інформує представ-
ниця компанії.

Неподалік фонтану розмісти-
лися майстрині, що виготовляють 
вироби з лози та соломи. Пред-
ставниця Білорусії розповідає: 
«Ми популяризуємо збереження 
традицій і культури сіноплетін-
ня, виготовлення виробів з лози, 
деревини і натуральних тканин».

У кінці Михайлівської роз-
містилися вироби зі скла україн-
ського виробника. «Ми виготов-
ляємо дзеркала, проте у якості 
предметів інтер’єру – картини зі 
скла. Це виглядає незвичайно, про-
те дуже привертає увагу», – роз-
повідає керівник підприємства 
пан Михайло.

Коли українцям 
готуватися до магнітних 
бур у жовтні 2019?

У зв’язку з проведенням 
Другого форуму регіонів 
України та Республіки Біло-
русь Житомир, особливо 
у центрі, потерпав від заторів.

Перекрили рух ще вранці 1 жовтня, 
і тривало це аж до 5 жовтня. Журналісти «20 
хвилин» поспілкувалися з жителями міста 
і дізналися їхню думку щодо перекриття 
дорожнього руху у центрі Житомира.

«Це кошмар, машини їздять, як хочуть. 
Затори, особливо там, де «ЕКО-маркет» (Леха 
Качинського – авт.), доїхати кудись нереально, 
поки з тими заторами водій доїде, то швидше 
вже пішки дійти. Маршрутки забиті, людей 
купа», – розповідає студентка Аліна, 22 роки.

«Я по місту бачу затори, особливо 

у центрі. Проїхати не можна. Це тимчасово, 
звісно, але дуже часто зараз перекривають 
центральні дороги, і це викликає чимало 
незручностей», – ділиться підприємець Ві-
талій, 32 роки.

«Чесно кажучи, незручно. Дорогу пере-
йти неможливо, особливо там, де немає 
світлофорів, – взагалі. Водії пруть нагло, 
і немає нікого, хто б регулював рух. Затори, 
купа людей і машин. Вчора чекала 40 хви-
лин маршрутку», – розповідає пенсіонерка 
Валентина, 63 роки.

«У мене дуже негативне ставлення до 
постійного перекривання площі. Транспорт 
нормально не ходить, купа незручностей, 
нормально не регулюється нічого. Заходи 
цікаві – класно, але потрібно до дрібниць 
все продумувати і брати до уваги, що лю-
дям буде незручно», – наголошує вчителька 
Антоніна, 44 роки.

ОПИТУВАННЯ:  
як житомиряни 
ставляться до перекриття  
площі Соборної

Прогулянка ярмарком на Михайлівській
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У Житомирі на 
площі Соборній 
4 жовтня поставили 
залізні арки, через які 
на територію пускали 
лише акредитованих, 
а інших просили  
обійти.

Доки у драмтеатрі чекали на 
приїзд двох президентів, на вули-
ці Леха Качинського під цими ж 
арками одночасно відбулося дві 
акції протесту.

Фаєри, зав’язані роти і вигуки: 
«Ні капітуляції!» – ось як активіс-
ти зустрічали президента Укра-
їни Володимира Зеленського та 
президента Республіки Білорусь 
Олександра Лукашенка.

З однієї сторони стояли акти-
вісти, що виступають за свободу 
слова. Це – представники теле-
каналів «ZIK» та «News One» та 
активісти з їх сторони, які зазначи-
ли, що вийшли відстоювати сво-
боду слова. У руках вони тримали 
кольорові банери з лозунгами «ЗЕ 
проти свободи слова!» і були із 
зав’язаними ротами.

«З приходом Володимира 
Зеленського до влади посилився 
тиск на наш медіа-холдинг, куди 
входять телеканали "ZIK", "News 
One" та "112 Україна". Люди при-
йшли нас підтримати», – зазначив 
представник телеканалу «ZIK».

З іншої сторони – житомир-
ські активісти, що вийшли на 
акцію проти узгодження фор-
мули Штайнмайєра. Вони також 
прийшли з плакатами, проте на 

звичайному ватмані, розписаними 
маркерами, рупором та димовими 
шашками.

«Люди воювали не за те, щоб 
зараз ми здавали позиції! Зелен-
ський пхає нас до ями Кремля! 
Ми хочемо, щоб президент почув 
людей!», – вигукували активісти.

Запалені шашки поліція 
швидко ліквідувала, однак акти-
вісти продовжили вигукувати: «Ні 
капітуляції!» та «Ганьба!».

Нещодавно НБУ по-
відомив про виведен-
ня з обігу монет 1, 2 
і 5 копійок: з 1 жовтня 
вони перестали бути 
платіжними.

Також банки України посту-
пово виводитимуть монети номі-
налом 25 копійок. З появою такої 
новини реакція житомирян була 
неоднозначною: деякі розуміють 
виведення монет як необхідну 
процедуру, а деякі – почали ви-
користовувати це на свою користь, 
для прикладу, магазини.

Нововведення тільки розпоча-
ло діяти, а до нас вже звертаються 
зі скаргами житомиряни.

«У мене вчора не хотіли при-
ймати 25 копійок у маршрутці, 
сказали, що їх (копійки – авт.) ви-
водять, але ж не виводять саме цю 
монету…», – зазначає читачка.

Також самі продавці не зна-
ють, як тепер бути з цінами, які 
мають в собі 5 або 25 копійок:

«Продавчиня сама не знала, 
як мені давати решту і що тепер 

робити з цінами», – зазначає жито-
мирянка, яка звернулася до нашої 
редакції.

Виведення копійок так чи інак-
ше ляже на наші кишені. Тобто 
якщо раніше щось коштувало, на-
приклад, 20 гривень і 5 копійок, то 
тепер буде коштувати 20 гривень 
і 10 копійок.

Журналісти «20 хвилин» ви-
рішили провести експеримент 
і розплатитися у магазині або 

у маршрутці копійками. Отож 
заходимо в один з житомирських 
магазинів, купуємо йогурт, ціна 
якого 19 грн. Даємо продавчині 
19 гривень, гривню з яких – моне-
тами: 2 по 25 копійок і 50 копійок. 
Після цього чуємо: «Ми вже не 
беремо 25 копійок, пошукайте 
гривню».

«Чому? 25 копійок не виводять 
поки що з обігу, лише 1, 2 і 5 копі-
йок, тож я можу розраховуватися 

ними», – зауважує журналістка. 
Після роз̀ яснення продавчиня 
гроші все ж прийняла. Спостері-
гаємо, що люди необізнані в тому, 
які саме монети виводять і чи 
можуть вони їх використовувати 
в магазинах.

За словами представни-
ка «Ощадбанку» Мико-
ли Шульги, важливо, 
щоб люди розуміли, що 
обміняти монети вони 
можуть протягом 3-х 
років в «Ощадбанку», 
«Райффайзен Банк Ава-
лі» і «ПриватБанку».

«Зараз спостерігаємо активність 
зі сторони житомирян, протягом 
декількох днів люди приносять 
копійки для обміну. Процедура 
проста. Прийдіть у будь-який банк, 
принесіть монети; якщо ви здаєте 
1 копійку, то щоб обміняти на 1 
гривню, це має бути 100 монет по 
1 копійці. Зараз обміняти копійки 
можна протягом року у будь-якому 
банку, проте саме в «Ощаді», «Ава-
лі» та «Приваті» ви зможете обмі-

няти протягом 3-х років», – зазначає 
фахівець.

Також він наголосив, що 25 ко-
пійок повинні приймати і вони ще 
є платіжними. «Будь-де повинні 
приймати 25 копійок, бо їх ще 
не виводять з обігу», – наголошує 
Микола Шульга.

Житомиряни ж запевняють, 
що ніяких незручностей відміна 
копійок не спричинила.

«Та ніхто вже не користуєть-
ся 1, 2 і 5 копійками. Давно треба 
було вже вивести їх з обігу», – вва-
жає юрист Іванна.

«Ніяких складнощів не вини-
кає. Ну виводять, то й добре, це ж 
копійки, які вже давно ніхто не 
використовує», – наголошує фото-
граф Олександр.

Отже, як бачимо, житомиряни не 
вбачають проблем у виведенні монет 
1, 2 та 5 копійок з обігу, проте через 
необізнаність деяких людей може 
виникати чимало незручностей.

Отож варто пам’ятати, 
що 25 копійок поки що 
є платіжними і їх можна 
використовувати без 
перешкод будь-де.

Фаєр-шоу для Зеленського:  
у Житомирі відбулося  
одразу дві акції протесту

Копійки, бувайте: думка житомирян  
та фахівців про відміну монет

Ірина Хоцька

Перевірку про-
водитиме Кабінет 
Міністрів України 
у три етапи.

Перший етап перевір-
ки – Пенсійний фонд 
або управління соці-
ального захисту  
населення.

Тобто орган, що приймає 
рішення про призначення ви-
плат. Їх прямим обов`язком 
стане прийняття заяв від грома-
дян, а також перевірка наданих 
українцями даних в єдиній базі.

Другий етап перевірки 
розпочнеться з момен-
ту отримання першої 
виплати від держави.

Але якщо у період держав-
них виплат громадянин (одер-

жувач субсидії – авт.) зробить 
покупку на суму більше 50 ти-
сяч гривень, усі дані про це 
попадуть до реєстру субсидій, 
після чого виплата субсидії од-
разу припиниться.

До речі, про кожного із суб-
сидіантів контролюючі органи 
зберуть наступну інформацію:

– ПІБ, стать, місце і дата на-
родження;

– ідентифікаційний код 
платника податків;

– місце реєстрації, а також 
фактична адреса проживання 
громадянина;

– дані з інших реєстрів (на-
явність авто, нерухомості, наяв-
ність банківських рахунків і т. д.).

Кінцевим етапом стане 
перевірка тих, хто вже 
не отримує виплати  
від держави.

Він триватиме декілька років 
і проводитиметься з метою мо-
ніторингу якості життя населен-
ня: чи не потребуватиме воно 
певної матеріальної допомоги 
з боку держави.

Уряд перевірятиме 
субсидіантів: 
як це діятиме
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Руслан Мороз

Перед будівлею 
обласної державної 
адміністрації у Жи-
томирі 7 жовтня 
пройшов мітинг 
проти прийняття за-
конів 1073 і 1053–1.

У руках у мітингувальників 
плакати з написами: «Влада 
"нова" – граблі старі», «ФОП вми-
рає! Олігарх процвітає!», «Не зни-
щуйте спрощену систему опо-
даткування для малого бізнесу», 
«За VETO», «ГЕТЬ#Манцев закон 
1053–1 = російський ф3–54???!!! 
Співпадіння?! Зрада ЧИ завдан-
ня ФСБ?».

Представники малого біз-
несу звернулись до президента, 
вимагаючи не підписувати ви-
щевказані законопроекти, адже 
вони знищують малий бізнес 
в Україні.

Під час заходу було 
прийнято звернення, 
яке представники мітін-
гувальників передали 
до канцелярії Житомир-
ської обласної держав-
ної адміністрації.

Зокрема у зверненні до ви-
щого керівництва держави за-
значено: «До Вас звертаються 
представники громадських орга-
нізацій та профспілок підприєм-
ців малого та середнього бізнесу, 
а також фермери та представни-

ки сільськогосподарських під-
приємств Житомирської області. 
Ми сьогодні з'їхалися на мітинг 
у Житомир для обговорення на-
болілих проблем та щоб висло-
вити свої думки і пропозиції. Все-
український мітинг підприємців 
пройшов у Черкасах 19.09.2019, 
всеукраїнський мітинг пройшов 
під офісом Президента України 
30.09.2019, мітинг за продовження 
мораторію на продаж землі сіль-
ськогосподарського призначення 
пройшов 03.10.2019 під стінами 
Верховної Ради України».

Також у документі йдеться 
про те, що підприємців хвилює, 
що вперше за 28 років до мітин-
гуючих, які є делегатами понад 
мільйона представників малого 
та середнього бізнесу, фермерів, 
селян, не вийшли керівники дер-
жави на обох мітингах у Києві, 
а також ніхто із представників 
влади не вийшов до мітингу-
ючих у Черкасах, хоча всі вони 
були повідомлені в установле-
ному законом порядку. Також не 
було надано відповіді на пись-
мові звернення до Президента 

України, Голови Верховної Ради, 
Прем'єр-міністра України.

Присутні на мітингу таке 
ставлення керівників держави 
розцінюють як грубе порушення 
Конституції України, у них ви-
никає підозра, що владу в Україні 
очолюють не люди, які служать 
українському народу і дотри-
муються Конституції України, 
а особи, які діють на шкоду гро-
мадянам України.

Виступаючі зазначають: 
«Прийнятий цілий ряд законів 
України та законопроектів, зо-
крема, які погіршують умови ді-
яльності представників малого 
і середнього бізнесу, форсують 
відміну мораторію на продаж 
земель сільськогосподарського 
призначення, створюють ста-
новище, яке може призвести до 
здачі території східних земель 
України, погіршення умов еко-
номічного розвитку України, 
відсутності умов по збереженню 
здоров'я і довголіття громадян 
держави, ослаблення освітніх 
і культурних функцій держави. 
Всі ці процеси спонукали грома-

дян до масового виїзду на заро-
бітки та постійне місце прожи-
вання за кордон. Катастрофічно 
зменшується кількість населення 
в Україні. Все це можна розгляда-
ти як чітко спланований геноцид 
українського народу».

Цікавимося у виступаючих 
щодо їхніх вимог.

«Ми відстоюємо право на ро-
боту у цій країні, право на існу-
вання у цій країні. Кожен новий 
президент, кожна нова влада на-
магається знищити малий бізнес. 
Якщо ми не будемо боротися за 
своє – то хто буде боротися за 
нас? Нас просто знищать, зни-
щать за якісь пару місяців, за 
якийсь рік. Ми – як кістка у горлі 
для великого бізнесу, адже заби-
раємо у них практично половину 
валового доходу. Забираємо у них 
для себе, для своїх родин… І ми 
вимагаємо вето – вето від прези-
дента на закони 1053–1 і 1073», – 
сказав один з учасників мітингу 
Андрій Попов.

«Хочу звернути увагу на те, що 
пан Зеленський дуже хоче за наш 
рахунок поповнити бюджет, і це 
наче б добра справа. Але мені не-
зрозуміло, чому паралельно всі ці 
корупціонери, які грабували нас 
до цього, всі ці офшори, митниці 
на тих же самих місцях. У нас є 
з чого поповнювати бюджет, але 
починають чомусь з маленьких 
людей, які просто намагаються 
хоч якось вижити. Адже ми не 
беремо у держави, ми беремо 
своє – і у нас просто все відбира-
ють», – запитує жителька Жито-
мира, підприємець Ірина.

Зупинятися на цьому під-
приємці не збираються: якщо 
президент не ветує дані зако-
ни, планують продовжувати 
протести.

18 жовтня 2019 
року відбудеться 
Україно-польський 
бізнес-форум, в меж-
ах якого планується 
налагодження тісних 
партнерських зв’язків 
між польським та 
українським бізнесом, 
об’єднаними терито-
ріальними громадами.

Кінцева мета бізнес-
форуму – підписання 
меморандумів про 
співпрацю та договорів 
про партнерство.

На форумі будуть пред-
ставлені готові інвестиційні 
проекти, конкретні юридич-
ні та фінансові аспекти між-
народного співробітництва 
тощо. Форум становить доско-
налу платформу для обміну 
досвідом та спрямування для 

нових видів діяльності. Якщо 
у вас є готові інвестиційні 
проекти, ви маєте чудові біз-
нес-ідеї, але не маєте партне-
ра, вам до нас. Якщо бажаєте 
знайти вихід на нові ринки, то 
україно-польський форум – 
чудова нагода для старту.

Організатори – Агенція регі-
онального розвитку Житомир-
ської області та ГО «Обласна 
спілка поляків України». При-
ймає Житомирський національ-
ний агроекологічний універ-
ситет, годує ресторан «Шале», 

навчає фінансової грамотності 
АТ «Кредобанк», ІТ-партнери – 
КА «ШАГ» та Future Processing, 
солодкий партнер – «Житомир-
ські ласощі», інформаційний 
партнер – «20 хвилин».

Б і л ь ш е  п р о  п о д і ю 
https://www.facebook.com/
events/374993143421901/

Р е є с т р а ц і я  н а  п о -
д і ю:  h t t p s : // 2 e ve nt . c o m /
events/1848395

Д л я  і н ш и х  п и т а н ь : 
098 968 11 27 або pr@zrda.org – 
оргкомітет форуму.

У Житомирі малий бізнес  
долучився до всеукраїнської акції  
проти введення касових апаратів

У Житомирі відбудеться  
Україно-польський бізнес-форум

Леонід
ГРОМІК,
завідувач дру-
гого відділення 
Житомирського 
професійного 
політехнічного 
ліцею

Про фільтр сажі  
і не тільки  
(FAP, DPF) 

Продовження. 
Початок у № 36 від 25.09.2019 р.
Боротьба за збереження навколиш-

нього середовища ведеться з моменту 
створення автомобіля. Ще не оста-
точно затих скандал з концерном 
Фольксваген. Американське агентство 
з’ясувало, що у дизельних моделях 
Фольксваген свідомо занижував чис-
ло викидів в атмосферу шкідливих 
газів. Виробник визнав свою про-
вину та відкликав зі США близько 
півмільйона машин. Підприємство 
повідомляло неправдиву інформацію 
про шкідливі викиди, які насправді 
перевищували норму щонайменше 
у 20 разів. Компанії загрожує штраф, 
це десь 18 мільярдів євро.

Цікаво знати про Кіотський прото-
кол. Це міжнародний документ, при-
йнятий в Кіото (Японія) у 1997 році. 
У ньому йшла мова про скорочення 
чи стабілізацію викидів парникових 
газів. Кіотський протокол підписали 
159 держав. У 2005 році Кіотський 
протокол ратифікували всі країни 
Європейського Союзу. Утримались 
Індія, Китай, США і Австралія, які зро-
били заяву про неучасть у ратифікації 
до 2013 року. Україна бере участь 
у зменшенні викидів, хоча і з вели-
кими проблемами, особливо що сто-
сується Кіотських нарахувань. США 
зобов’язалась до 2023 року зменши-
ти викиди до 25–28 відсотків.

Усе викладене вище має прямий 
зв'язок із фільтрами сажі. Конструк-
ція фільтрів сажі – металева колба, 
всередині якої знаходиться кера-
мічна матриця, схожа на багаторів-
неву сітку. Осередки матриці мають 
розмір близько одного міліметра. 
Структура стінок пориста, що і дає 
можливість осідати на ній дрібним 
частинкам сажі. Також у фільтрі роз-
міщені датчики температури, дифе-
ренційного тиску і датчик кисню. 
Встановлюється фільтр сажі після 
випускного колектора, частіше після 
прийомної труби глушника.

Процес очищення вихлопних 
газів відбувається після попадання 
відпрацьованих газів у фільтр сажі, 
який вступає в реакцію з покриттям 
матриці. Сажа поступово його за-
смічує, і для цього очищення, як 
я уже писав, використовують два 
методи регенерації. Про пасивний 
(DPF) я вже писав, а для активного 
використовується спеціальний ре-
агент, який, спалюючись, підіймає 
температуру у фільтрі сажі до 700 
градусів. При такій температурі сажа 
випалюється повністю.

Продовження теми у наступному 
номері.

КУТОЧОК

ВОДІЯ
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Влада робить ви-
гляд, що нічого не 
відбувається

Минулого тижня у район Ма-
линського ринку почали вивозити 
отруйний грунт. Зараз його вже 
вивозять з району колишньої на-
фтобази на будівництво полоси 
в аеропорту та на приватну ділян-
ку біля обласної дитячої лікарні 
в Станишівці.

Наше видання повідомляло 
про те, що майже тиждень тому 
мешканці житлового масиву «Кро-
шенський» раптово почули різкий 
запах бензину. Як з’ясувалося, біля 
Малинського ринку невідомий 
підрядник влаштовує майданчик 
для автостоянки самого ринку. 
Але земля, завезена для піднят-
тя рівня майданчика, повністю 
просякнута нафтопродуктами та 
іншими невідомими речовинами, 
які виділяють різкий сморід бен-
зину. У земельному відділі Оліїв-
ської сільради нам повідомили, 
що ця земля не відведена навіть 
у кадастрі.

Наступного дня, дізнавшись 
про те, що приїде знімальна гру-
па телебачення та журналісти, 
підрядники робіт намагалися 
притрусити зверху отруйний 
грунт нормальною землею і різ-
ним будівельним сміттям. Але 
мешканці житлового масиву 
«Крошенський» викликали по-
ліцію, яка зафіксувала факт по-
рушення. Також було написано 
звернення до екологічної служби 
та обласної ради. Поліція офі-
ційно нам повідомила про те, 
що заява була зареєстрована та 
почато кримінальне проваджен-
ня за статтею 239 Кримінального 
кодексу України (забруднення 
або псування земель). Санкції 
цієї статті передбачають майже 
символічне покарання у випадку, 
якщо отруйні речовини потра-
плять до ґрунту та призведуть до 
важких наслідків. Зараз, після до-
щів, нафтопродукти обов'язково 
опиняться у річці Крошенці 
і криницях мешканців житлово-
го масиву «Крошенський», адже 
там відсутнє централізоване во-
допостачання і мешканці цього 
району вживають воду із власних 
криниць.

Під час кримінального про-
вадження, як нас завірили у полі-
ції, будуть здійснені всі необхідні 
процедури та експертизи. Але, як 
нам повідомили місцеві жителі, 
приїжджали тільки санітарно-еко-
логічні служби. Судова експертиза 
на даний час навіть не призначена.

Після того, як скандал із виве-
зенням забрудненого отруйними 
речовинами ґрунту в район Ма-
линського ринку почав розгорта-
тися, у середу, 2 жовтня 2019 року, 
відбулося засідання громадської 
ради при Житомирській районній 
державній адміністрації за при-
сутністю всіх зацікавлених сторін.

Серед присутніх була депу-
татка Оліївської селищної ради 
округу № 5 Світлана Бекманюк, 
яка саме й балотувалася від цього 
округу. До того ж вона – голова зе-
мельної комісії. Директор Малин-
ського ринку твердо запевнив усіх, 
що він особисто вирішить питання 
вивезення отруйного ґрунту з його 
території. Але виникло наступне 
питання, більш нагальне, – куди 
саме будуть вивозити даний ґрунт 
та в який спосіб буде здійснено де-
зактивацію отрути і відновлення 
екосистеми в районі житлового ма-
сиву «Крошенський»? Адже саме 
там починається річка Крошенка, 
звідки вода з нафтопродуктами 
може потрапити до Тетерева.

Депутати Оліївської 
селищної ради та чле-
ни громадської ради 
створили робочу групу, 
того ж дня звернули-
ся за допомогою до 
громадської ради при 
голові Житомирської 
обласної державної 
адміністрації Віталієві 
Бунечку і одразу ввечері 
провели зустріч з очіль-
ником ОДА та спільну 
нараду робочих груп 
обох громадських рад.
Віталій Бунечко тоді також 

підтвердив, що землю привезли 
з території колишньої нафтобази, 
де мають побудувати будівельний 
гіпермаркет «Епіцентр». Раніше 
цю інформацію підтвердив за-
ступник міського голови Сергій 
Кондратюк.

Голова Житомирської ОДА по-
обіцяв максимально посприяти 
припиненню екологічної катастро-
фи у Житомирі. Але наступного 

дня почався Другий форум регі-
онів України та Республіки Біло-
русь, який тривав 3–4 жовтня. Всі 
зусилля були направлені саме на 
зустріч двох президентів.

А у місті тим часом  
почалося вже  
непоправне лихо.

Голова громадської ради при 
Житомирській обласній держав-
ній адміністрації Наталія Воли-
нець вважає, що це – екологічна 
катастрофа: «Наша група спочатку 
виїхала до району аеропорту. До 
того часу ми чули коментар влас-
ника Малинського ринку про те, 
що він буде прибирати отруєний 
ґрунт. Але навіть тоді ми не могли 
зрозуміти величезні масштаби 
проблеми».

Як вдалося з'ясувати 
робочій групі, вже виве-
зено близько 600 тисяч 
тонн отруйного ґрунту 
в район аеропорту, Ма-
линського ринку та на 
приватну ділянку біля 
обласної дитячої лікарні 
у Станишівці.

У понеділок, 7 жовтня, пред-
ставники робочої групи були на 
Малинському ринку, де продо-
вжили фіксувати сильний сморід 
від нафтопродуктів.

Один із мешканців даного 
житлового масиву зранку у вівто-
рок (8 жовтня – ред.) написав у со-
ціальній мережі пост із закликом 
про допомогу: «Доброго ранку! 

Все прогнозовано! Ніхто і нічого 
не робить! Імітували вивезення 
пару днів і все! Екскаваторник, 
який працює на місці, повідо-
мив: "Мені сказали сантиметрів 10 
з місця на місце зрушити і більше 
нічого не чіпати". (пряма мова). Їм 
потрібно було відтягнути час і зни-
зити градус – вони це зробили!»

Активісти також викликали 
поліцію за адресою: Київське 
шосе, 4/2, де знаходиться адмі-
ністрація нафтобази «Авіас». Та-
кож за цією адресою викликали 
представників СБУ і екологічних 
служб.

Прибувши на місце, 
представники екологіч-
них служб зафіксували, 
що ґрунт непридатний 
для використання на 
глибину майже 70 сан-
тиметрів. Тобто на таку 
саме глибину він просо-
чений нафтопродуктами.

Н а г а д аємо,  що  ра н і ше 
ПАТ «Нова лінія», яке входить до 
групи «Епіцентр», хотіло отрима-
ти дозвіл на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення зе-
мельної ділянки площею 3,54 га за 
адресою: Київське шосе, 4/2 у Жи-
томирі. Саме на цій земельній 
ділянці збираються побудувати 
торговий центр площею 18 тис. 
кв. м. Дане питання розглядали на 
позачерговій сесії Житомирської 
міської ради 24 липня, але для 
прийняття рішення не вистачило 
голосів. Згодом депутати шляхом 
голосування все-таки дали дозвіл. 

Зараз за цією адресою ведуться 
будівельні роботи, і саме звідти 
вивозиться отруйний ґрунт із за-
лишками нафтопродуктів.

Як громадськість, так і пред-
ставники обох громадських рад – 
при ОДА та районній адміністра-
ції – знову звернулися до голови 
Житомирської обласної адміні-
страції Віталя Бунечка, і вже у ві-
второк мала бути створена робоча 
група за участю всіх зацікавлених 
сторін. Перше засідання такої гру-
пи повинно відбутися у середу, 
9 жовтня.

Голова громадської ради при 
Житомирській обласній держав-
ній адміністрації Наталія Воли-
нець згадує, що після кількох 
годин перебування на території 
забруднення вона відчула себе 
погано після вдихання отруйних 
випарів. У районі житомирського 
аеропорту зараз майже 2,5 гектара 
засипано отруєним ґрунтом.

Житомирський міський голова 
Сергій Сухомлин під час зустрічі 
громадськості із Віталієм Бунеч-
ком пообіцяв не допустити продо-
вження робіт. Але члени робочої 
групи вважають це справжньою 
диверсією, адже виконавці робіт 
відверто відмовилися вивозити 
отруту. Громада тоді не стала 
перекривати трасу, зважаючи 
на проведення Другого форуму 
регіонів України та Республіки Бі-
лорусь у Житомирі, але зараз такі 
заклики лунають все частіше. Тож 
погроза перекриття траси Київ-
Чоп може бути втілена в життя 
найближчим часом, якщо жодних 
заходів для ліквідації екологічної 
катастрофи не буде здійснено. 
У неофіційній бесіді із представ-
никами мерії нам повідомили, 
що «ніхто нічого припиняти не 
буде – як возили, так і будуть во-
зити далі».

На даний час екологічна ката-
строфа розгортається у двох міс-
цях Житомира – у районі Малин-
ського ринку і у районі аеропорту, 
де ґрунт намагаються утилізувати 
під виглядом будівництва льотної 
смуги, а також у районі обласної 
дитячої лікарні у Станишівці.

Які заходи будуть вжиті для 
припинення масштабної екологіч-
ної катастрофи у місті, ми дізна-
ємося з часом. Але зараз активісти 
проводять фото- і відеофіксацію 
того, як вантажівки з нафтобази 
продовжують виїжджати з отру-
єним ґрунтом у супроводі спецав-
тівок поліції.

Масштабна екологічна катастрофа:  
600 тисяч тонн отруйного грунту вивезено 
в район Малинського ринку, аеропорту  
та дитячої лікарні в Станишівці

 Під час засідання Громадської ради при Житомирській РДА
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Микола Корзун

Безумовно, Другий 
форум регіонів став 
основною подією 
нинішньої осені для 
Житомира. Приїзд 
3 і 4 жовтня 2019-го 
року представницької 
численної делегації 
із Білорусі на чолі із 
Президентом О. Г. Лу-
кашенком супрово-
джувався потужним 
«десантом» експонатів 
промислової продук-
ції, яка сьогодні ви-
робляється у сусідній 
з нами державі.

Подивитись на розміщену на 
Соборному майдані техніку із Бі-
лорусі приходили десятки тисяч 
житомирян. Власне кажучи, вже 
2-го жовтня у Житомирі на май-
дані Соборному й розпочався той 
форум, який офіційно відкривався 
лише наступного дня. Але вже на-
передодні офіційного старту було 
очевидно, наскільки Білорусь сьо-
годні випереджає Україну у низці 
номінацій промислової продукції. 
Власне кажучи, воно й раніше так 
було, що мотоцикли, велосипеди, 
холодильники та телевізори із Біло-
русі славилися на весь Союз. А що 
вже казати про трактор МТЗ «Біло-
рус», який був тягловою основою 
ледь не у кожному радянському 
колгоспі. Україна також мала свій 
промисловий почерк серед рес-
публік Радянського Союзу, але ми 
більше славилися літаками, тан-
ками, супутниками та ракетами. 
Звісно, без української пшенички, 
молока, олії та цукру у Союзі не 
прожили б ні міста-мільйонери, ні 
чотирьохмільйонна армія та флот.

Але то і так було колись. Піс-
ля розпаду Союзу минуло три 
десятиліття, і кожна із республік 
«нерушимого» пішла своєю до-
рогою. Ми, українці, захопилися 
демократією і свободою, націо-
нально-культурним відродженням, 
революційними майданами і на-
решті – мандрами мільйонів по за-
кордонних наймах. Натомість наші 
олігархи багатіли і жиріли най-

швидше і найпотужніше у масш-
табах усього радянського простору. 
Білоруси, що стали на «лижі» ви-
ходу із СРСР разом із українцями, 
десь посередині 90-х років обрали 
свій шлях. Щоправда, спочатку 
наші сусіди обрали собі Прези-
дентом Олександра Лукашенка, 
який вже за перший термін свого 
правління встиг стати для них 
«бацькою», і з того часу його обира-
ють на державний трон незмінно. 
Погано це чи добре, питання не до 
нас, бо 3 та 4 жовтня 2019-го року, 
коли у Житомирі стартував Другий 
україно-білоруський форум, куди 
важливішими і актуальнішими ви-
глядали інші питання та моменти 
у розвитку сусідньої держави.

Нам, житомирянам, було при-
ємно бачити, як до нашого міста 
з̀ їхалась практично уся ділова, 
економічно-бізнесова еліта обох 
держав: України та Білорусі. Звісно 
ж, гості побачили чисту і охайну 
Михайлівську, модернізований 
свіжим асфальтовим покриттям 
Соборний майдан, а кілька тисяч 
людей спромоглися розмістити усі 
житомирські готелі. Слава Богу, на 
вулиці була тепла і приємна для 
проведення форуму погода.

Але відчувалося,  
що Житомир має багато 
проблем із благополуч-
чям, чистотою,  
впорядкованістю.
Особливо гнітюче виглядала 

бруківка біля пам’ятника Коро-
льову, а Новий бульвар, кінотеатр 
«Жовтень», околиці музею космо-
навтики недвозначно свідчили, що 
справжнього господаря у нашому 
місті вже давно немає. До речі, бі-
лоруси, продемонструвавши свою 
техніку, яка однаково відмінно під-
ходить як для міста, так і для села, 
не змогли зі зрозумілих причин 
продемонструвати у Житомирі ще 
одну свою перевагу – впорядко-
ваність вулиць і площ, і особливо 
– якість комунальних послуг. При 
цьому поняття «субсидії» у Біло-
русі використовує дуже обмежена 
кількість жителів. Не більше 6–7%, 
що порівняно із Україною (37–40%) 
виглядає, як диво. Втім, дивом 
можна назвати і якість кондитер-
ських виробів фабрик «Спартак» 
і «Комунарка», які спричинили 
у Житомирі фурор та ажіотаж се-
ред місцевих покупців. Пригадало-
ся, що саме українська (у тому чис-
лі й житомирська) «кондитерка» 

ще із радянських часів переважала 
аналогічну продукцію із Білорусі. 
Але часи міняються, і сябри на-
долужують колишні відставання 
із дивовижною швидкістю.

За всіма іншими компо-
нентами форум у Жито-
мирі проходив на при-
стойному рівні.

Майданчики у трьох житомир-
ських університетах виглядали 
цілком цивілізовано, хоча певних 
проривів чи сенсаційних експона-
тів там не було. Головною ареною 
міжнародного форуму у Житомирі 
стало приміщення Житомирського 
академічного музично-драматич-
ного театру. Тут відбулося пленарне 
засідання за участі президентів 
обох держав: Володимира Зелен-
ського та Олександра Лукашенка. 
Свого білоруського колегу україн-
ський президент зустрічав у жи-
томирському аеропорту, який 
(на відміну від аеропортів Рівного 
чи Вінниці) поки що спроможний 
приймати так звану малу авіацію. 
Гвинтокрил із «бацькою» також 
успішно тут приземлився, а надалі 
президенти працювали у примі-
щенні Житомирської ОДА.

Перемовини між В. О. Зе-
ленським та О. Г. Лука-
шенком тривали понад 
півтори години, про що 
білоруський президент 
сказав, що довелося 
«розгрібати завали» від-
ставання минулих років.

У приміщенні музично-драма-
тичного театру 4 жовтня 2019-го 

року свої пропозиції запропону-
вали представники фактично усіх 
регіонів України та Білорусі. Врази-
ла компетентність і конструктивізм 
виступів представників областей 
Білорусі.

Найважливішим напрям-
ком економіки Білорусі 
наразі визначено… 
туризм.

І це не просто слова та всілякі 
декорації, якими вже років 5–8 
грішить українська (і особливо 
житомирська) влада, декларую-
чи на словах свою прихильність 
туристичній галузі. У білорусів 
розвиток туризму підкріпле-
ний потужними економічними 
важелями: прекрасним станом 
фактично усіх доріг, а також 
преференціями та пільгами для 
кожного суб’єкта господарювання 
у сфері туризму. Найголовніші 
з них – можливість взяти вигід-
ний кредит для започаткування 
та розвитку туристичного бізнесу. 
До речі, якраз у дні роботи між-
народного форуму у Житомирі 
місцевий малий та середній біз-
нес готувався до акцій протесту 
щодо запровадження із 2020 року 
касових апаратів для абсолютної 
більшості підприємців України. 
Білоруси, звісна ж річ, чули такі 
розмови та дискусії на вулицях 
Житомира, а також – у серед-
овищі місцевих чиновників. Для 
нас, українців, реакція сябрів на 
проблеми із малим бізнесом була 
дещо несподіваною: виявляється 
у Білорусі вже півтора роки діє 
так званий «Декрет № 7» стосовно 
преференцій для підприємців. 
Ось вам і приклад того, що і став-

лення «бацьки» Олександра Лука-
шенка, який свого часу заявляв, 
що «ще за мого президентства 
у Білорусі зникне останній підпри-
ємець», сьогодні ЗМІНИЛОСЯ. Чи 
не пора запроваджувати подібні 
ЗМІНИ і Володимиру Зеленсько-
му? Хоча б у ставленні до малого 
та середнього бізнесу!

Загалом форум у Житомирі 
можна вважати успішним. Україна, 
звісно ж, отримала під час побачен-
ня із досягненнями промисловості 
сусідньої країни своє «домашнє 
завдання». Ті цифри (а йдеться про 
півмільярда умовних одиниць), 
якими обмірювалися ухвалені та 
підписані домовленості, безумовно, 
радують.

Тим паче, що обидва 
президенти дали сло-
во і пообіцяли досягти 
рівня товарообігу між 
Україною та Білоруссю 
на рівні показника у 8 (!) 
мільярдів доларів.

Це дуже потужний результат, 
хоча нічого недосяжного у ньому 
немає – обидві держави мають так 
звану регіональну співпрацю лише 
між собою. А тому досягти зрос-
тання товарообігу цілком під силу.

Стосовно Житомира 
і області загалом, то під 
час форуму Житомирщи-
на підписала угоду про 
співпрацю із Гомель-
ською областю Білорусі, 
а Житомир у наступному 
році купить у білорусів 
49 тролейбусів для по-
треб нашого ТТУ.

Загалом позиція Білорусі ви-
глядає у ході міцніючої співпраці 
більш вигідною: у наших сусідів 
продукція є конкурентнішою, 
оскільки при її виробництві ви-
користовуються значно дешевші, 
ніж в Україні, енергоносії. Саме 
тому збільшення товарообігу між 
обома державами надасть переваги 
білоруським товарам. Особливо – 
на початках такої співпраці, або 
– якщо ми, українці, не будемо 
нічого робити у напрямку розви-
тку власної економіки. Поки що 
висновки маловтішні, але оптиміз-
му втрачати все ж таки не варто. 
Варто – вивчити уроки і… завзято 
працювати!

Зеленський і Лукашенко  
у Житомирі: відбулася головна  
подія осені – Другий форум регіонів 
України та Республіки Білорусь
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Також вилучено 
готові вироби з де-
ревини із сумнівною 
документацією.

У вівторок, 8 жовтня, Корос-
тенською місцевою прокуратурою 
спільно із Олевським відділенням 
поліції та ГУ НП в Житомирській 
області проведено низку санкці-
онованих обшуків та викрито не-
законну діяльність лісопилень, 
які здійснювали переробку лісо-
продукції породи сосна та дуб, 
здобутих незаконним шляхом.

Як повідомляють у пресслужбі 
прокуратури Житомирської об-
ласті, обшуки проведено у меж-
ах досудового розслідування 
кримінальних проваджень за 
фактами придбання, отримання, 
зберігання та збуту лісоматеріалів, 
одержаних злочинним шляхом, за 
ст. 198 КК України.

«Установлено, що на території 
Олевського району два приватні 
підприємці здійснюють неза-
конне придбання, перевезення 
та переробку лісопродукції по-
роди сосна та дуб, прикриваючись 
підробленими документами від 
двох державних лісогосподарських 

підприємств району.
Під час проведення 8 обшуків 

на лісопильнях та підрозділах дер-
жавних лісогосподарських підпри-
ємств виявлено та вилучено майже 
40 м3 необроблених лісоматеріалів 
невідомого походження та виробів 
з деревини, документи фінансово-
господарської діяльності, чорнову 
документацію, а також записи, 
які підтверджують злочинну ді-
яльність фізичних осіб-підпри-
ємців», – йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання 

про накладення арешту на вилу-
чені деревину та документи.

Досудове розслідування у кри-
мінальних провадженнях прово-
дить Олевське ВП Коростенського 
ВП ГУНП в області, Коростенська 
місцева прокуратура здійснює 
процесуальне керівництво.

Додатково: санкція зазначе-
ної статті передбачає покарання 
у виді арешту на строк до шести 
місяців або обмеження волі на 
строк до трьох років, або позбав-
лення волі на той самий строк.

Дорожньо-тран-
спортна пригода 
сталася 7 вересня 
близько 14:15 поблизу 
ринку «Хмільники» 
на проспекті Миру.

«Попередньо встановлено, 
що 29-річний водій вантажів-
ки ЗІЛ, житель Пулинського 
району, рухаючись проспек-
том Миру у напрямку вулиці 
Козацької, здійснив наїзд на 
17-річну дівчину, яка у той 
момент перетинала проїжджу 
частину дороги. У результаті 
ДТП пішохід отримала тілесні 
ушкодження, з якими її було 
госпіталізовано до травмато-
логічного відділення обласної 
дитячої лікарні», – інформують 
у поліції.

Поліцейські оглянули місце 
події, вилучили записи з камер 
відеоспостереження та опитали 
очевидців інциденту.

Попередня правова кваліфіка-
ція – стаття 286 (порушення пра-
вил безпеки дорожнього руху або 
експлуатації транспорту особами, 
які керують транспортними засо-
бами) КК України. Нині триває 
подальше встановлення всіх при-
чин та обставин події.

Водночас поліцейські зверта-
ються до водіїв: неухильно до-
тримуйтеся Правил дорожнього 

руху. Завжди враховуйте стан до-
рожнього покриття, навколишню 
обстановку, пору доби та погодні 
умови.

Пішоходи! Переходячи до-
рогу, будьте уважними та обе-
режними! Не відволікайтеся 
на дзвінки та повідомлення, 
доки не перетнете проїжджу 
частину. Подбайте про власну 
безпеку.

На Житомирщині на 
лісопильнях під час обшуків 
виявили близько 40 кв. м 
колод дубу та сосни

У Житомирі під колесами вантажівки 
травмувалася 17-річна дівчина

Двоє підлітків 
з Брусилівського ра-
йону взяли авто для 
забавок і потрапили 
у ДТП.

Про це повідомили у відділі 
комунікації поліції Житомирської 
області. За попередньою інформа-
цією, в ніч на 7 жовтня 15-річний 

та 13-річний двоюрідні брати взя-
ли ВАЗівку свого дядька, щоб «по-
кататися». За кермо сів старший 
із них. Рухаючись дорогою у на-
прямку села Водотиї, хлопець не 
впорався з керуванням, внаслідок 
чого автівка перекинулася.

У результаті ДТП і водія, 
і пасажира було доставлено до 
Брусилівської лікарні. Попере-
дньо травми отримав молод-
ший із них.

Заступника дирек-
тора департаменту 
Житомирської місь-
кради обвинувачують 
в одержанні непра-
вомірної вигоди на 
загальну суму 2800 
доларів США.

Про це повідомляють у пре-
сслужбі прокуратури Житомир-
ської області. «Органом досудового 
розслідування установлено, що 
посадовець міськради через по-
середника одержав від юридичної 
особи неправомірну вигоду на за-

гальну суму 2800 доларів США. 
Роль посередника в одержанні 
неправомірної вигоди виконував 
непрацюючий 27-річний жито-
мирянин», – зазначають у проку-
ратурі.

Такі «платні послуги» заступ-
ник директора департаменту 
міськради встановив представни-
ку юридичної особи за державну 
реєстрацію права власності на 
27 об’єктів нерухомості, до яких 
входили господарські приміщен-
ня розпайованого майна – ферми, 
склади, інші будівлі. Оперативни-
ми працівниками задокументова-
но три факти одержання неправо-
мірної вигоди: двічі – по 500, та ще 
один – 1800 доларів США.

На Житомирщині 
забавки підлітків 
призвели до ДТП

Посадовця 
Житомирської 
міськради 
обвинувачують  
в одержанні хабара 
на суму 2800 доларів
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Заміни сторони  
виконавчого  
провадження

До Олевського бюро пра-
вової допомоги звернувся 
Сергій Швець (ім’я та пріз-
вище змінені з етичних мір-
кувань, – прим. автора). Чо-
ловіка цікавило, як замінити 
сторону виконавчого прова-
дження. Консультацію, в меж-
ах проекту «Я маю право», 
надали фахівці Олевського 
бюро правової допомоги.

У разі вибуття однієї із сторін 
виконавчого провадження суд 
замінює таку сторону її право-
наступником.

Заяву про заміну сторони її 
правонаступником може подати 
сторона (заінтересована особа), 
державний або приватний ви-
конавець.

Суд розглядає заяву про за-
міну сторони її правонаступ-
ником у десятиденний строк 
з дня її надходження до суду 
у судовому засіданні з повідо-
мленням учасників справи та 
заінтересованих осіб.

Неявка учасників справи та 
інших осіб не є перешкодою для 
вирішення питання про заміну 
сторони виконавчого прова-
дження.

Ухвала про заміну сторони 
виконавчого провадження над-
силається (надається) учасни-
кам справи, а також держав-
ному виконавцю, приватному 
виконавцю.

Положення цієї статті застосо-
вуються також у випадку необ-
хідності заміни боржника або 
стягувача у виконавчому листі 
до відкриття виконавчого про-
вадження (стаття 442 Цивіль-
ного процесуального кодексу 
України).

Виникли питання? За юри-
дичною консультацією звертай-
тесь 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 про-
ект «Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті 
pravo.minjust.gov.ua та за но-
мером 0 800 213 103 (єдиний 
контакт-центр надання без-
оплатної правової допомоги).

КОЛОНКА

Щоб мати можли-
вість просто жити, 
23-річній Людмилі 
Овсійчук потрібна 
трансплантація кіст-
кового мозку.

Складна операція коштує 
97 тисяч євро (2,5 мільйона гри-
вень)! Коли ти усвідомлюєш вар-
тість свого життя, то розумієш 
свою нікчемність у цій ситуації: 
кошти занадто великі для простої 
родини. Сім'я дівчини просить 
про допомогу!

Людмила дізналась про свій 
діагноз, коли їй був 21 рік, рак кро-
ві (гострий лейкоз М5). Хвороба 
розвивалась безсимптомно, і лише 
коли дівчині стало зовсім зле, вона 
потрапила до лікарні. Вже на тер-
мінальній (фінішній) стадії, коли 
показники крові були практично 
несумісні з життям… Лікарі ні-
чого не обіцяли. Однак негайно 
зробили необхідну хіміотерапію, 
Людмила її перенесла і чудом ви-
жила! Таких курсів хіміотерапії 
хвора пройшла 5 протягом 1,5 
року у Вінницькій обласній клі-
нічній лікарні ім. М. І. Пирогова, 
віділення гематології. Хоч блоки 
хімії були і тяжкі, і затяжні, Люда 

справилася і пішла на поправку. 
Звичайно, лікарі робили все мож-
ливе! Були великі сподівання, що 
лікування йде до завершення.

Однак ретельне обстеження за 
кордоном показало неприємну кар-
тину: ще одне захворювання крові – 
мієлодиспластичний синдром та 
зростання злоякісних клітин. Вирок 
лікарів був однозначний: терміно-
ва пересадка кісткового мозку. Це 
означає: для того, щоб вилікуватись 
від цих двох недуг, Людмилі по-
трібно повністю замінити імунну 
систему, зробивши транспланта-
цію від донора. Хвороби дівчини 
смертельні і непрогнозовані. Лікарі 
наголосили не зволікати! Але де ж 
взяти такі кошти? Родина дівчини 
у розпачі. Адже потрібно рятува-
ти близьку людину, поки є шанс. 
Шанс ціною у 97 тисяч євро… Влас-
ні ресурси вже вичерпані тривалим 
лікуванням та дороговартісним 
обстеженням за кордоном (3000 
євро). Сім'я Людмили звертається 
до небайдужих людей за фінан-
совою допомогою. Кожна гривня 
може врятувати життя, коли відлік 
йде на дні!

Ре к в і зи т и  д л я  п е р е к а -
зу коштів: карта ПриватБанк 
4149 4978 7263 3468 Овсійчук Люд-
мила Леонідівна.

Контактний телефон сестри 
Людмили: 0638399382.

Валерія Наумова

Увімкнути опален-
ня у Житомирі пла-
нують 10 жовтня.

7 жовтня холодно, місцями 
навіть випав перший сніг, а тем-
пература на вулиці +1+6 градусів. 
Цікавимося у місцевих чиновни-
ків, коли ж буде тепло в оселях.

«На сьогодні (7 жовтня – авт.) 
у нас вже підключені до теплопос-

тачання лікарня № 1 та дитяча лі-
карня. Ми проводимо моніторинг, 
а також слідкуємо за погодою 
і її змінами. По інших лікарнях: 
лікарня № 2 обслуговується «Те-
плокомуненерго», там увімкнуть 
опалення 10 жовтня. По садочках 
і школах проводимо моніторинг, 
поки ще тепло там не дали», – роз-
повіла в коментарі для редакції 
«20 хвилин» заступниця міського 
голови Марія Місюрова.

Міська влада наголошує, що 
через похолодання увімкнути 
опалення можуть і раніше 10-го 
жовтня.

Ірина Хоцька

Ми – серед лідерів 
щодо доступності 
і впорядкування 
публічної інформації, 
але аутсайдери у пи-
таннях тісної співпра-
ці місцевих депутатів 
із людьми.

У понеділок, 7 жовтня, експерт 
Громадської мережі «ОПОРА» Та-
рас Чмут презентував результати 
шостого вимірювання індексу пу-
блічності місцевого самовряду-
вання. Під час складання останніх 
даних активісти громадської орга-
нізації враховували кількісні по-
казники за попередні 2 роки, котрі 
включають у собі роботу міського 
голови, виконавчих органів влади, 

а також депутатську роботу.
Отож, згідно із загальною ста-

тистикою у складеному рейтингу 
всіх міст України (окрім АР Крим, 
а також тимчасово окупованих те-
риторій на сході країни – авт.), ми 
посіли 6-те місце, поступаючись 
Тернополю та Києву.

Але, як зазначає пан Тарас, 
цьогоріч наше місто як ніколи 
приємно здивувало громадських 
діячів своїм постійним розвитком 
та удосконаленням. Такий висо-
кий показник Житомир отримав 
завдяки постійному оновленню 
офіційного сайту Житомирської 
міської ради, а також його загаль-
нодоступності під час використан-
ня; грамотному впорядкуванню 
відкритих даних сайту; наявності 
та укладанню Статуту територі-
альної громади міста.

«Перелік найгірших показ-
ників належить 4-м українським 
містам: Полтаві, Черкасам, Одесі 
і Запоріжжю», – заявив організа-
тор конференції.

Коли життя 
коштує мільйони: 
23-річна Людмила 
Овсійчук потребує 
вашої допомоги

У двох лікарнях Житомира 
вже увімкнули опалення

Як у Житомирі 
працює міська 
рада: результати 
індексу публічності
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Під час будівництва приватного будинку 
ми намагаємося врахувати кожну дрібницю, 
аби встановити все правильно та якісно, 
оскільки від встановлених комунікацій зале-
жить те, наскільки зручним і комфортним 
буде наше житло. Сантехніка – той етап, 
який грає важливу роль під час будівни-
цтва, оскільки від якості сантехніки зале-
жить те, як будуть функціонувати ванна 
кімната та кухня.

«Сантехнічне обладнання – це невід’ємній 
атрибут будь-якого житла. Встановлення 
сантехніки у приватному будинку свої-
ми руками під силу кожному – будь-який 
елемент обладнання завжди має детальну 
інструкцію з використання, тому, маючи 
необхідні інструменти й теоретичну під-
готовку, цю роботу можна виконати само-
стійно», – наголошує один із директорів 
магазину «СанТехБуд» Сергій Грасюк.

Поговоримо про те, які види сантехніки 

найчастіше встановлюють у будинку і як 
саме обрати їх для себе.

Основні елементи сантехніки

Сифон для води
Сифон є необхідною комплектуючою 

у ванній чи на кухні. Якби замість сифону 
встановлювали зливну трубу, то її немож-
ливо було б очистити в разі засмічення. Си-
фон, крім того, перешкоджає проникненню 
запахів з каналізації. Саме для того, щоб 
він повністю виконував своє призначення 
з санітарної точки зору, сифон повинен бути 
завжди справним і якісним.

Змішувач
Одноважільні змішувачі – у цих кранів 

регулювати напір води і температуру можна 
однією ручкою. Змішувач найчастіше має 
монолітний корпус з мінімумом деталей, 

що обумовлює довговічність моделі.
Двохважелеві змішувачі – у такому крані 

для холодної і гарячої води є окремо свій 
вентиль або важіль. Для налаштування 
натиску і температури води необхідно під-
кручувати кожен з клапанів.

Умивальник
Процес встановлення умивальника 

складається з кількох підготовчих етапів: 
розмітка стіни, вибір відповідного місця, 
де буде закріплено обладнання. Монтують 
умивальник на ретельно підготовлене місце. 
Обов'язково має бути підведення до уми-
вальника труб гарячого і холодного водо-
постачання, а також каналізаційної труби.

Унітаз
Перед тим, як приступати до установки 

унітазу, варто перевірити горизонтальність 
підлоги. І якщо буде потрібно, то зробити 
нову стяжку. Але якщо підлога досить рівна, 
то можна унітаз встановлювати. Можна 
використовувати один з трьох прийнятих 
способів фіксації унітазу:

• за допомогою довгих шурупів, вкру-
чених в цементну основу підлоги;

• за допомогою тафти – дошки, яка вто-
плюється і закріплюється у виїмці підлоги;

• за допомогою епоксидного клею.

Ванна
Правильна і надійна установка ванни 

повинна повністю відповідати наступним 
вимогам: по-перше, ванну необхідно ста-
вити з ухилом у бік випускного отвору для 
найкращого відходу води; по-друге, відстань 
від підлоги і до краю випускного отвору 
повинно бути не менше 15 сантиметрів для 
забезпечення якісного підключення сифона 
з випуском.

При установці випуску не варто за-
бувати про перевірку наявності гумових 
прокладок, що запобігають протіканню 
води і ущільнюють стики. 

Врахуйте перед встановленням
Перед тим, як обрати саму сантехніку, 

важливо врахувати, де саме ви купуєте її 
і наскільки вона якісна і надійна.

«Сьогодні на ринку представлено дово-
лі багато варіантів різної сантехніки для 
будинку, і, на жаль, не можна вважати, що 
кожна з них дійсно високої якості. Багато 
хто економить на створенні сантехніки, 
що дається взнаки під час використання. 
Неякісна сантехніка дуже швидко перестає 
нормально функціонувати, в її роботі поміт-
ні дефекти», – зазначає один з директорів 
магазину «СанТехБуд» Юрій Грасюк.

Як обрати якісну  
сантехніку для будинку?
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Ірина Хоцька

Його історія успіху 
надихає… Певно, що 
це і є той випадок, 
коли амбіційність 
разом із наполегливіс-
тю роблять із чоловіка 
справжнього муж-
чину. У межах нашої 
постійної рубрики 
«Шлях до успіху» ми 
поспілкувалися із 
засновником ТОВ «Ра-
зан» Дмитром Поле-
щуком та довідалися 
усі його секрети.

�� Пане Дмитре, на чому 
спеціалізується Ваше вироб-
ництво?

– Загалом «Разан» спеціалізу-
ється на виготовленні абсолютно 
різних металокованих виробів. 
Ми робимо все, що взагалі можна 
зробити з металу. Приміром, це ви-
готовлення: воріт, огорож і т. д. Під-
приємство знаходиться за адресою: 
м. Житомир, вул. Вільський Шлях, 
14. Площа підприємства сягає біль-
ше 100 квадратних метрів. Хочу 
сказати, що колись я починав роз-
кручувати фірму самостійно, а вже 
сьогодні я маю свій штат працівни-
ків разом зі столяром і слюсарем, 
а також зварювальником.

�� Що слугувало поштов-
хом до відкриття власної 
справи?

– Відкриття мого дітища від-
булося 2008 року. Зізнаюся чесно, 
я навіть ніколи і не міг уявити, що 
так складеться моє подальше жит-
тя, оскільки за освітою я військо-
вий. І не те, щоб я не хотів будувати 
свою кар̀єру військового, просто 
я розумів, що в такому випадку 
моя зарплата була б дуже низькою, 

а родину треба було годувати. Так 
ось в один прекрасний день мені 
телефонує мій кум, котрий на той 
час нещодавно відкрив власний 
магазин, і попросив мене зробити 
йому металеву огорожу. Я ж тоді 
ще нічого не вмів, просто не знав, 
як це робити, але я почав читати 
спеціалізовану літературу, диви-
тися в інтернеті матеріали і зміг 
виконати прохання кума власно-
руч. Одразу ж тут із отриманням 
першої платні за це замовлення 
я купив зварювальний апарат і бол-
гарку. Ось так після 5–6 наступних 
замовлень я взяв в оренду малень-
кий гараж і зробив його своєю ви-
робничою базою.

�� У зв`язку із важким 
економічним становищем 
у країні чи були у Вас дум-
ки про відмову від власного 
проєкту?

– Так ,  я  ду мав  про  це. 
Пам`ятаю, що ще у 2009 році 
я подумав: «Якщо мені хтось за-
пропонує роботу близько 2000 
гривень – піду!». А потім подумав, 
це ж тільки мій початок. Не треба 
опускати руки. І якби не почуття 
відповідальності перед сім̀ єю – я б 
не став тим, ким я є сьогодні. Якраз 

тут я згадав про те, що не варто 
лише думати про матеріальне, 
іноді треба думати просто про те, 
що ми працюємо також і задля 
простої реалізації всіх наших мрій!

�� Можемо вважати, що 
певні риси характеру допо-
могли Вам сьогодні стати 
тим, ким Ви є?

– – Скажу так: мене спонукали 
до виконання подальших дій роз-
витку амбітність і почуття власної 

гордості. І навіть незважаючи на 
те, що я тоді був молодим і «зеле-
ним», оскільки мені було всього 22 
роки, але вже тоді я не хотів і не 
збирався позичати гроші у батьків 
на утримання дітей та своєї дружи-
ни. Я дуже дякую моїй родині за 
те, що виховали мене правильно. 
Навчили виживати у цьому світі. 
Колись із усього нажитого капіталу 
в кишенях було лише 60 копійок 
на тролейбус. Але я зумів навіть 
без зайвих коштів розпочати свій 
бізнес.

�� Яку пораду Ви можете 
дати тим людям, котрі хо-
чуть, але бояться розпочати 
власну справу?

– Перш за все я наполягаю 
на тому, щоб люди долали свої 

страхи та вірили у свої сили. На-
віть якщо Ви не є дипломованим 
спеціалістом, починайте цікави-
тися тією сферою, яку Ви обрали 
для подальшого розвиту, завдяки 
матеріалам, розміщеним на Інтер-
нет-просторах. А найголовніше – 
агітую кожного частіше мислити 
логічно та продумувати подальші 
кроки наперед.

�� Який проєкт Ви можете 
назвати власною гордістю?

– Таких було дуже багато… 
(усміхається – авт.) Але я точ-
но ніколи не забуду одне моє 
замовлення для VIP-клієнтів, 
коли я зробив їм багатофунк-
ціональний мангал. Я називаю 
його «мінікухнею». Був також 
і мангал у формі гармати. Ці-
кавий проєкт був із кованими 
воротами. Суть їх дизайну по-
лягала в тому, що коли вони від-
кривалися, у центрі воріт була 
дірка, а коли зачинялися – перша 
буква прізвища мого замовника. 
І звісно, що дуже пишаюся своїм 
проєктом «Найбільші ножиці 
України», котрий, до речі, увій-
шов до Національного реєстру 
рекордів України. Ми встановили 
їх прямо напроти перукарні моєї 
дружини, як мій подарунок їй за 
її любов і наших дітей, котрих 
вона мені подарувала.

�� Прошу поділитися із 
читачами планами на май-
бутнє: чого нам варто очі-
кувати від Вас найближчим 
часом?

– Наступного року я планую 
відкриття просто грандіозного 
проєкту! Це буде велика гиря, на 
котрій будуть виковані імена тих 
спортсменів, котрі сприяли роз-
виткові гирьового спорту. Я сам 
у минулому займався цим видом 
спорту. Хочу, щоб цей витвір мис-
тецтва надихнув нашу молодь на 
зміну власного стилю життя, щоб 
вони почали займатися спортом 
та вели здоровий спосіб життя! 
А ще я дуже вірю і сподіваюся на 
перемогу у номінації «Народний 
бренд» і обіцяю, що якщо я стану 
переможцем – обов̀язково почну 
облагороджувати наше місто ще 
інтенсивніше!

Я к що ж і  вас та кож 
приємно вразила якіс-
на робота ТОВ «Разан», 
звертайтесь за адресою: 
м. Житомир, вул. Вільський 
Шлях, 14 або за телефоном  
+38(067) 527 19 45.

Дмитро Полещук: «Якби не почуття 
відповідальності перед сім`єю –  
я б не став тим, ким є сьогодні!»
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Андрій Козаченко

У одному з по-
передніх номерів 
ми розповідали про 
шанований в Україні 
та за її межами Свято-
Анастасіївський став-
ропігійний жіночий 
монастир.

Знаходиться він в обласному 
центрі, і сюди, починаючи з 1999 
року, щодня приїздить велика 
кількість паломників звідусіль. 
Щорічно 26 червня відзначають 
день пам'яті небесної покровитель-
ки обителі – святої преподобному-
чениці Анастасії Римлянині, яка 
вважається також покровителькою 
всієї православної Житомирщи-
ни. Окрім цього, нижній храм 
Житомирського Спасо-Преоб-
раженського кафедрального со-
бору також названий на честь цієї 
шанованої всіма угодниці Божої.

Свята Анастасія жила у дні 
царя Декія і його співправителя 
Валеріана. Після смерті батьків 
її виховували у жіночому мо-
настирі неподалік Рима. Ледь 
досягнувши повноліття, дівчина 
стала настільки красивою, що ба-

гато знатних римлян пристрасно 
бажали взяти її в дружини. Але 
подвижниця, відкинувши мирські 
блага, пішла в черниці. Обурені 
язичники спробували обмовити 
її перед воєначальником Провом: 
«Ця дівчина, – говорили вони, – не 
тільки не хоче мати чоловіка, але 
і над способом життя нашого глу-
миться, насміхається над богами 
нашими і вірує в Розіп'ятого».

Почувши про красу юної 
черниці, воєначальник наказав 
своїм слугам негайно привести 
її. Увірвавшись у монастир, вони 
наклали на шию дівчини заліз-
ні ланцюги і потягли її у місто. 
Бажаючи пощадити Анастасію, 
воєначальник Пров порадив їй 
поклонитися поганським «богам» 
і вийти заміж «за чоловіка вель-
можного, близького до царського 

престолу» (можливо, він мав на 
увазі себе). Коли ж свята відмо-
вилася від усіх принад світського 
життя, її розтягнули і прив'язали 
до чотирьох стовпів головою вниз, 
били палицями і палили вогнем. 
Але замість стогону вона моли-
лася. Тоді кати прив'язали її до 
колеса і, обертаючи, переламали 
всі кістки. Анастасія знову зверну-
лася до Господа, і – колесо раптом 
зупинилося, а вона, відв'язана не-
видимою силою, встала абсолютно 
здоровою і неушкодженою. Поба-
чивши таке чудо, воєначальник не 
напоумився, а, навпаки, посилив 
муки: Анастасії стругали ребра, 
вирвали язика і врешті-решт від-
рубали голову. Святе тіло вики-
нули на поживу звірам, але воно 
збереглося недоторканим: віруючі 
зібрали відсічені частини і сховали 
в затишному місці…

У 60-х роках XIX століт-
тя чесна глава святої 
Анастасії прибула до 
Житомира: як дар від 
Антіохійського Патріар-
ха Ієрофея її привіз Ар-
хієпископ Волинський 
і Житомирський Модест 
(Стрельницький). До ре-
волюції святиня перебу-
вала в нижньому храмі 
Спасо-Преображенсько-
го собору.

За молитовними зверненнями 
до святої Анастасії Римлянині від-
бувалося безліч чудес і зцілень. До 
чудотворних мощів приїжджали 
паломники не тільки з Волині, 
а й з Казані, Санкт-Петербурга, 
Варшави… Тут благословляли 
депутатів від Волинського краю 
в Державну думу, зустрічали но-
вий рік учні церковно-парафіяль-
них шкіл, молилися новобранці 
перед відправкою на фронти 
Першої світової.

Сьогодні, відкривши архі-
ви, ми знаємо про безчинства 
більшовицької влади щодо пра-
вославної віри і ї ї незламних 
сподвижників. Ось і Свято-Анас-
тасіївську церкву осквернили 
і закрили в роки більшовицьких 
гонінь. Чесна глава Анастасії та-
ємниче зникла і з'явилася тільки 
у 1941 році, коли богослужіння 
в обителі поновилися. Вдруге 
вона зникла у той час, коли знову 
стали закривати храми.

Віруючі Житомирщи-
ни сподіваються, що 
з часом мощі святої 
Анастасії знову будуть 
знайдені.
Можливо, щира молитва 

усіх нас допоможе здійснитися 
цій надії, і Господь знову явить 
чесну главу преподобномучениці 
Анастасії.

Чудотворна глава святої Анастасії  
зникла за більшовицьких гонінь

Минуло трохи 
більше місяця, як 
Міністерство освіти 
отримало нову очіль-
ницю. Нею стала одна 
з наймолодших членів 
уряду – 29-річна Ганна 
Новосад.

За цей час міністерка встигла 
призначити заступників, які від-
повідатимуть за ключові напрям-
ки роботи, і презентувати план 
дій. Чи продовжуватиме МОН 
реформу нової української школи 
і чи чекати вчителям підвищення 
зарплат, обіцяного попереднім 
урядом, дізнавались експерти 
Центру громадського моніторингу 
та контролю.

Продовження реформи 
і школа у «смартфоні»

Після приходу нової влади 
освітяни завмерли в очікуванні, 
чи скасують шкільну реформу. 
Адже вона стартувала у вересні 
2018 року і зараз тільки набрала 
обертів. Проте у своїх перших за-
явах нова міністерка розставила 
всі крапки над «і» і заявила, що 
реформа української освіти, за-
початкована Лілією Гриневич, 
триватиме далі.

Своїм першочерговим завдан-
ням нова команда вважає завер-
шення змін у початковій школі. 
Адже цього року за новим стан-
дартом освіти пішли навчатись 
перші та другі класи. Упродовж 
наступних двох років уся почат-
кова ланка має перейти на нову 
програму.

У МОН кажуть, що на цьому 
не спинятимуться, і мають план, 
як реформувати 5–9 класи. Почати 
планують із затвердження Дер-
жавного стандарту освіти, який 
міститиме вимоги до обов’язкових 

результатів навчання. Далі роз-
роблятимуть програми на основі 
стандарту, працюватимуть над 
тим, аби оновити освітній простір 
у середній школі.

У проекті бюджету на наступ-
ний рік на новий освітній простір 
закладено близько 1,2 млрд гри-
вень. На ці гроші планують по-
ступово закуповувати нові меблі 
й обладнання. Окремо розгляда-
тимуть виділення субвенцій на 
проведення інтернету в школах.

За словами радниці міністра 
Оксани Макаренко, окремий на-
прямок роботи міністерства за-
йматиме проект «школа у смарт-
фоні», який передбачає розробку 
сучасної освітньої платформи.

Чи буде підвищення 
зарплат?

Попри амбітні плани, нова 
коман да вже з ітк н улась  з і 
складнощами. Відповідно до 

постанови попереднього уря-
ду, з 1 січня 2020 року оклади 
вчителів повинні зрости від 
20% до 70%. Проте під час роз-
робки державного бюджету 
новий уряд не заклав додаткові 
кошти на зростання виплат.

Освітня субвенція зали-
шилась на рівні цього року 
з урахуванням інфляції, що 
вже викликало обурення.

«У липні уряд прийняв по-
станову, якою затвердив нову 
тарифну сітку для освітян, яка 
передбачала суттєве зростання 
зарплати. І сьогодні нам пропо-
нують, як думаєте, скільки гро-
шей закласти на виконання цієї 
постанови? Нуль. При тому, що 
постанова не відмінена. Якщо 
ви не хочете її виконувати, то 
відміняйте, а якщо не відміняє-
те, так виконуйте», – обурюється 
депутат Олексій Гончаренко.

У МОН визнають, що гро-
шей поки нема, але триває ро-

бота з Міністерством фінансів 
та прем’єр-міністром, аби під-
вищити зарплати освітянам 
через додаткові інструменти.

Попри кризу, в уряді за-
певняють,  що налаштовані 
викон у ват и  норми закон у 
про освіту, який передбачає 
підвищення заробітної пла-
ти вчителів до 2023 року до 
рівня чотирьох прожиткових 
мінімумів (станом на 1 липня 
2019-го –  це 7744 гривні). За 
рахунок яких коштів це стане 
можливо, поки не уточнюють.

Експерти погоджуються, 
що вирішення питання зарп-
лат є першим серйозним тес-
том для нового міністерства. 
Саме він продемонструє, на-
скільки МОН готовий захи-
щати і  лобіювати інтереси 
освітян. Адже вчителі оцінюва-
тимуть урядовців не за амбіт-
ними планами, а за реальними 
справами.

Доля освітньої реформи:  
чого чекати від нового міністерства?

 Нині створено прекрасні ікони святих покровителів нашої
     землі, зокрема й ось така унікальна ікона Анастасії Римлянині 
     та священномученика Павла Житомирського
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Валерія Наумова

Осінь, безперечно, сезон, коли 
єдине, чого хочеш, – пити чайок, 
вкрившись ковдрою, проте сиді-
ти вдома не варто, тим паче, коли 
в Україні стільки цікавих осінніх 
фестивалів, концертів та шоу, які 
не можна пропустити!

Далі поговоримо про цікаві 
заходи жовтня, які варто відвідати 
кожному.

Концерти

Насолодитися сучасною 
електронною музикою 
можна на концерті  
співачки Dakooka

Чому варто піти? Новий 
матеріал Dakooka дещо відріз-
няється від попередніх робіт ви-
конавиці. Цей альбом – сповідь 
жінки на межі нервового зриву. 
Проникливі пісні, засновані на 
реальних подіях, фірмові аран-
жування і тендітна артистка на 
сцені – цей перформанс не зали-
шить вас байдужим.

Де, коли, скільки? 9 жовтня 
2019 о 19:30, ATLAS Київ, вул. Сі-
чових Стрільців, 37. Квитки від 
300 грн.

Нетипові TVORCHI – 
змусять вас танцювати під 
електронні та джазові біти

Ч о м у  в а р т о  п і т и ? 
TVORCHI – група заснована на 
початку 2018 двома хлопцями, 
які закохані в звук і ритм. Андрій 
створює музику, Джефрі – вокал 
і слова. Це нове бачення україн-
ської музики.

Де, коли, скільки? 10 жов-
тня 2019 о 19:00, ATLAS Київ, 
вул. Січових Стрільців, 37. Квитки 
від 350 грн.

Магічна та інопланетна 
співачка Луна –  
портал в «Транс»

Чому варто піти? Танцюва-
ти будуть всі, адже це Транс, який 

забезпечить повне, максимальне 
занурення і з'єднання в єдино-
му імпульсі. Великий концерт 
об'єднає в собі презентацію нового 
альбому, вихід якого відбудеться 
у вересні 2019, а також кращі ком-
позиції з попередніх 4 альбомів 
Луни. Двогодинний лайв буде 
наповнений новим звучанням 
і візуальним шоу.

Де, коли, скільки? 11 жов-
тня 2019 о 20:00. Кіностудія 
ім. О. Довженка, Київ, проспект 
Перемоги, 44. Квитки від 650 грн.

«MOZAЇKA» від ONUKA & 
НАОНІ – масштабне шоу,  
яке точно не забудете!

Чому варто піти? Нове 
шоу ONUKA за мотивами друго-
го альбому «MOZAЇKA» (2018) 
у супроводі Національного ака-
демічного оркестру народних 
інструментів України (Наоні). 
Більш ніж 50 музикантів на 
сцені і більше 40 національних 
інструментів.

Де, коли, скільки? 25 жов-
тня 2019 о 19:00. МЦКМ ПУ (Жов-
тневий палац) Київ, Алея Героїв 
Небесної Сотні, 1. Квитки від 
420 грн.

Фестивалі

AIR ГОГОЛЬFEST
Чому варто піти? Фести-

валь – це колаборація великої 
кількості потужних креативних 
людей. Художники, музиканти, 
перформери, поети, актори, режи-
сери, кіношники, культурні драй-
вери, мислителі, діджеї. Кожен, 
хто приєднується до фестивалю, 
створює свою частину великого 
світу. AIR ГОГОЛЬFEST вносить 
свій вклад у загальне творче се-
редовище.

Де, коли, скільки? 18–
20 жовтня 2019 о 23:00. Завод 
Кристал (Вінниця, вул. 600-річчя 
Вінниці, 21). Квитки від 250 грн.

SMART ECO-фестиваль
Чому варто піти? Пер-

ший SMART ECO-фестиваль 
в Україні – подія, що розкри-
ває сучасні проблеми екології 
та методи їх вирішення, по-
пуляризуючи екомислення 
і ecofriendly стиль життя. Тема 
екології вимагає специфічних 
знань, тому відлякує людей.

Де, коли, скільки? 20 жов-
тня 2019 о 10:00. Конгрес готель 
Пуща, Київ, вул. Миколи Юнке-
рова, 20. Квитки від 370 грн.

Lviv Fashion Week
Чому варто піти? У Львові 

пройде ХХІV-й сезон Lviv Fashion 
Week. Українські та європейські 
дизайнери представлять нові ко-
лекції весна/літо 2020.

Lviv Fashion Week / Львівський 
Тиждень Моди – проект міжна-
родного формату, що проводиться 
за стандартами світових тижнів 
моди ready-to-wear. Lviv Fashion 
Week орієнтований на створення 
можливостей економічного роз-
витку для українських брендів 
ready-to-wear, підтримку молодих 
дизайнерів.

Д е ,  к о л и ,  с к і л ь к и ? 
FESTrepublic, 10–13 жовтня, 18:00. 
Львів, вул. Старознесенська, 24–26. 
Квитки від 300 до 700 грн.

Свято сиру і вина
Чому варто піти? На заході 

гості зможуть відвідати великий 
ярмарок сирів та вина, на котрому 
будуть представлена продукція 
як великих виробників та імпор-

терів, так і регіональні органічні 
продукти. Окрім смакування та 
продажу, ІV Свято сиру та вина 
запропонує приготувати різно-
манітні сирні страви самостійно 
і усією родиною.

Де, коли, скільки? Львів, 
палац Потоцьких,  18  жов -
тня-20 жовтня, 11:00.

Гумор

МАМАХОХОТАЛА ШОУ
Чому варто піти? Це про-

фесійне ШОУ з великої літери, яке 
записується для телеканалу «НЛО 
TV», причому з усіма відповідни-
ми атрибутами. Концертний зал 
з великою сценою. Яскраве світло 
і живий звук. Окремі декорації 
для кожного номера і, звичайно ж, 
камери, які знімають все, що від-
бувається – як на сцені, так і в залі 
для глядачів. Це буде на 100% нова 
програма. Актуальний гумор по 
темам сьогоднішнього дня. Ми 
будемо жартувати про те, що ви 
зараз самі обговорюєте з друзями, 
колегами та близькими.

Де, коли, скільки? 12 жов-
тня 2019 о 19:00. МЦКМ ПУ (Жов-

тневий палац), Київ, Алея Героїв 
Небесної Сотні, 1. Квитки від 
249 грн.

ДИЗЕЛЬ ШОУ.  
ОСІННІЙ КОНЦЕРТ

Чому варто піти? Глядача 
чекає зустріч як з основним скла-
дом шоу (Єгор Крутоголов, Євген 
Сморигін, Яна Глущенко, Олек-
сандр Бережко, Вікторія Булітко, 
Євген Гашенко), так і з запрошени-
ми зірками – Сергієм Писаренком, 
Євгенієм Нікішиним, дуетом Ма-
русі Грицук і Дмитра Нікішина. 
Добрий гумор, легка політична 
сатира, іронічні замальовки про 
нашу повсякденну дійсність, 
у новій програмі все це буде ще 
смішніше. І вас чекає сюрприз, 
особливий номер, про який артис-
ти нікому не розповідають.

Де, коли, скільки? 10 жов-
тня 2019 о 19:00. Палац Україна, 
Київ, вул. В. Васильківська, 103. 
Квитки від 300 грн.

Яскраві та незабутні  
події жовтня в Україні: афіша
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Руслан Мороз

На Житомирщи-
ні продовжуються 
зйомки фільму «Не-
зламний. Шлях до 
мрії» про видатного 
житомирянина Сер-
гія Корольова.

Все має свій початок і свій 
кінець… Саме про те, як зняти 
фільм про життя нашого видат-
ного земляка, ми спілкуємося 
з режисером та актором Жито-
мирського академічного україн-
ського музично-драматичного 
театру імені Івана Кочерги, заслу-
женим артистом України Петром 
Авраменком.

Петро Авраменко: Так, зараз 
ми працюємо над документально-
художнім фільмом «Незламний. 
Шлях до мрії». Приємно, що 
у цьому фільмі беруть участь не 
тільки професійні актори, але й 
аматори. Поки що ми справляє-
мося власними творчими силами 
житомирян та Житомирської об-
ласті. І це одна з наших фішок. 
У цій стрічці вже знялися акто-
ри Житомирського академічного 
українського музично-драматич-
ного театру ім. І. Кочерги та облас-
ного академічного театру ляльок. 
До речі, одного із Корольових, 
а у нас їх три, грає директор цьо-
го театру Сергій Мисечко. Також 
задіяли акторів бердичівського 
театру. Ми створюємо фільм про 
житомирянина з житомирянами.

�� Руслан Мороз: Хто є 
автором сценарію фільму 
про С. П. Корольова?

Петро Авраменко: Загаль-
ну сюжетну лінію кіносценарію 
було створено мною, але згодом до 
написання сценарію долучилася 
основна наша команда: актриса 
театру, а у нашому фільмі – асис-
тент режисера Олена Заведія, опе-
ратор Артем Цівко та навіть наш 
продюсер Іван Кваша. Оскільки 
фільм художньо-документальний, 
то консультантом з історичних пи-
тань є директор Житомирського 
музею космонавтики Ірина Дя-
ченко. Це достатньо складна та 
клопітка робота, і саме від само-
віддачі кожного члена команди 
залежить успіх картини.

�� Руслан Мороз: Зняти 
фільм – достатньо затратна 
річ. Як Вам за такі невеликі 
кошти вдалося зняти біль-

шість сцен з акторами у до-
сить колоритних місцях? 
Справді, складається вра-
ження, що ми опиняємося 
в іншому часі, потрапляємо 
у минуле.

Петро Авраменко: Так, бю-
джет і справді невеликий. Навіть 
коли приїхав до нас для інтерв’ю 
телеканал «Інтер», вони також за-
питали про бюджет фільму. І коли 
ми назвали цифру, то вони пере-
питали: «Євро чи доларів?». По-
тім, дізнавшись, що мова йде про 
гривні, здивувалися – як ми вза-
галі з таким мізерним бюджетом 
з точки зору кінематографа взагалі 
щось мудруємо та знімаємо.

А в нас є секрет, відповіли ми. 
По-перше, ми дуже хочемо зняти 
цей фільм. По-друге, нам допо-
магають небайдужі люди, і за це 
ми їм надзвичайно вдячні. А по-
третє, ми працюємо фактично 
без відпочинку. Як приклад: на 
зйомку однієї із локацій (за сю-
жетом – це одеський дворик, який 
ми знімали у Бердичеві) потрібно 
як мінімум один день підготовки 
самого «дворику» і хоча б один 
день для зйомки запланованої сце-
ни. Але ми за день і підготували 
об’єкт, і відзняли не тільки сцену 
єврейського дворику, а й револю-
ційну стрілянину і ще дві сцени.

�� Руслан Мороз: А чи не 
нашкодить такий режим 
роботи художньому задуму 
стрічки?

Петро Авраменко: Звичайно, 
такий прискорений процес – це 
ненормально. Але ми робимо те, 
що повинні робити, адже розумі-
ємо, що в даній ситуації інакше 
не може бути.

�� Руслан Мороз: Як за-
думувався сценарій фільму?

Петро Авраменко: Спочат-
ку сценарій був написаний для 
документального кіно. Але, про-
аналізувавши його сюжетну лінію, 
ми дійшли висновку, що потрібно, 
так би мовити, розбавити сцена-
рій ігровими сценами з діалогами. 
Не хотілося розповісти про таку 
легендарну постать, як Корольов, 
суворо дотримуючись хронології. 
Ми шукали варіант, як переда-
ти найбільш емоційно яскраві 
моменти його життя. І коли ми 
додали до сюжету ігрові сцени, 
сценарій набув зовсім іншого зву-
чання і сенсу.

�� Руслан Мороз: Чи ба-
гато у Вас задіяно акторів?

Петро Авраменко: Як я уже 
казав, у нас тільки Корольова гра-

ють три актори. Адже за сюжетом 
є маленький Корольов, юний та 
зрілий. І десь близько сорока осно-
вних персонажів, з якими тісно 
пов’язаний його шлях до мрії, 
починаючи від його мами, тата, 
вітчима, бабусі, дідуся та закінчу-
ючи Сталіним. Понад сто чоловік 
вже взяли участь у масових сценах.

�� Руслан Мороз: У яких 
містах ви знімаєте?

Петро Авраменко: Ми вже 
відзнялися у Житомирі, у селі 
Скоморохи, у Бердичеві, у район-
ному центрі Хорошеві, у Хмель-
ницькій області (село Самчики) 
та Одесі. Далі буде…

�� Руслан Мороз: Ви гово-
рили про допомогу небай-
дужих людей. У чому вона 
полягає?

Петро Авраменко: Допомога 
надзвичайно велика. І кожен допо-
магає, як може. От, наприклад, ми 
вирішили не використовувати гра-
фіку у сцені, де Корольов летить 
на власному планері, тому при-
їхали на аеродром Авіатік, щоб 
відзняти її там. І нам без вагань 
приділили увагу і надали літаки 
та пілотів.

�� Руслан Мороз: А хто 
забезпечує Вам технічну 
базу?

Петро Авраменко: З кос-
тюмами нам допомагає наш му-
зично-драматичний театр. Також 
нам допомагає телеканал «СК-1». 
А працюємо ми на базі Production 
Company «LIVELYOCEAN FILM».

�� Руслан Мороз: Все ж, 
повертаючись до теми на-
шої розмови, розкажіть, 
будь ласка, про фільм та 
його ідею.

Петро Авраменко: У самій 
назві «Незламний. Шлях до мрії» 
іполягає основний меседж фільму. 
Життєвий шлях Корольова (від 
самого дитинства) надзвичайно 
складний. Але, незважаючи ні 
на що, він іде до своєї мрії. Саме 
мрія і є для нього тією рушійною 
силою, яка не дає йому зламатися 
як людині і особистості. Сергій 
Корольов точно знав, чого він хоче 
і яким чином можна досягти ба-
жаного результату. Це надзвичай-
но важливо для кожної людини – 
знати свою мету і, незважаючи ні 
на що, йти до своєї мрії.

Невипадково є прикмета: коли 
падає зірка, встигни замовити ба-
жання. Як на мене, то в цій зірці 
закладена велика філософія. Адже 
її політ надзвичайно короткий. 
І не завжди людина встигає зре-
агувати. А все тому, що нечітко 
сформульована або ж по суті від-
сутня мета. Якщо в тебе є чітка 
ціль і ти сповнений своєю мрією – 
то ти за лічені секунди загадаєш 
своє бажання.

�� Руслан Мороз: Про Ко-
рольова знято багато філь-
мів. Що у вашому буде та-
кого, чого не було в інших?

Пе т ро Авра мен ко: Ми 
спробували показати у цій стріч-
ці те, про що мало хто говорить. 
А саме його дитинство, а воно 
проходило якраз в Україні. Адже 
народився Сергій Корольов 
у Житомирі, згодом переїхав до 
своєї бабуся та дідуся у Ніжин, 
потім – в Одесу. Словом – Укра-
їна. І саме тут, в Україні, він 
і формується як майбутній геній 
космонавтики.

�� Руслан Мороз: Тоді до-
речно сказати трошки вза-
галі про проєкт, в рамках 

якого знімається ця стрічка 
і хто замовник.

Петро Авраменко: Замовник 
фільму – департамент освіти Жи-
томирської міської ради. І в рам-
ках проєкту «Видатні особистості 
міста Житомира» ми знімаємо се-
рію фільмів. Перший ми створили 
про Олега Ольжича під назвою 
«Вогонь самопосвяти», за який 
отримали національну премію 
І. Франка. Також відзняли фільм 
про засновника житомирського 
парку, барона Івана де Шодуара 
під назвою «Де Шодуар». Цей 
фільм дуже тепло сприйняли 
як глядачі, так і кінокритики. До 
речі, завдяки цій стрічці багато 
житомирян вперше дізналися про 
таку видатну особистість, як барон 
де Шодуар. У кожному фільмі ми 
намагаємося розповісти історію 
життя наших земляків, про яких 
ми всі чули, але дуже мало на-
справді знаємо. Це і є основною 
метою нашого проєкту.

Крім того, я ще раз хочу по-
дякувати за підтримку з боку 
міськради, департаменту освіти 
міста. Сподіваюсь також на під-
тримку обласних структур, адже 
вона надзвичайно важлива. Не 
тільки у розкритті ролі визна-
чних особистостей, про які ми 
знімаємо фільми, в історії Жи-
томирщини, але й дуже важлива 
для нас. Ми одержуємо можли-
вість на практиці використати 
свій творчий потенціал і щоразу 
набуваємо нового досвіду. І хто 
знає, можливо, згодом, у май-
бутньому, завдяки саме таким 
починанням ми зможемо ство-
рити щось справді масштабне. 
А плани у нас є.

�� Руслан Мороз: І про 
кого буде наступний фільм?

Пе т ро Авра мен ко:  Ми 
плануємо зняти фільм про Свя-
тослава Ріхтера. У нас є задум 
сценарію, і він досить серйозний 
і масштабний, бо потребує зйо-
мок не тільки в Україні, але й за 
її межами. Ми хочемо у фільмі за-
зирнути у потаємні куточки душі 
одного з геніїв музики і підгледіти, 
що саме відбувається у глибинах 
його творчості. Хочемо показати, 
як виконання Ріхтером музичних 
творів змушує слухачів мандрува-
ти світом музики, долаючи про-
стір і час.

Звичайно, для втілення такого 
задуму нам потрібне вже інше фі-
нансування та інші кошти. Маємо 
надію, що нас будуть підтриму-
вати й надалі, адже формування 
культурної пам’яті людей – це і є 
покликання мистецтва.

Про сенс життя та важливість перших 
кроків у стрічці житомирського режисера 
Петра Авраменка про Сергія Корольова

 На фото: режисер Петро Авраменко під час зйомок  
    фільму про Сергія Корольова
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23 вересня Пре-
зидент Володимир 
Зеленський підписав 
закон № 1066 із промо-
вистою назвою «щодо 
перезавантаження 
влади». Документ вно-
сить зміни до законів 
«Про державну служ-
бу», «Про центральні 
органи виконавчої 
влади», «Про Кабінет 
Міністрів України».

Передусім зміни торкнуться ро-
боти державних службовців, спрос-
тивши їхнє працевлаштування та 
звільнення. Чи стануть державні 
органи ефективнішими, дізнава-
лись експерти Центру громадського 
моніторингу та контролю.

Держслужба  
за контрактом і без

Одна з найгучніших змін зако-
ну – можливість влаштуватися на 
державну службу за контрактом. 
Відповідно до нього, оголошення 
про проведення конкурсу опри-
люднюється на Єдиному пор-
талі вакансій державної служби 
(https://career.gov.ua), а також на 
веб-сайті державного органу, який 
оголосив конкурс. Конкурс на по-
сади державної служби проводить 

спеціально створена комісія.
Як пояснює член комітету 

з питань організації державної 
влади та місцевого самовряду-
вання Олександр Корнієнко, такі 
контракти мають започаткувати 
проєктний підхід у держслужбі.

«Кількість таких людей буде 
обмежена 7% від усієї держслуж-
би. Тобто ми близько 14 тисяч 
зможемо приймати на контракт. 
Але це пов'язано, наприклад, 
з якимись проєктними речами», – 
пояснює Корнієнко.

Згідно із законом, контракти 
укладатимуть на строк до трьох 
років, з можливістю продовження 
на той же термін. Таким чином, 
чиновник зможе перебувати на од-
ній посаді не більше шести років.

Заробітна плата державного 
службовця складається з: посадо-
вого окладу, надбавки за вислугу 
років та премій. Мінімальний 
розмір посадового окладу не 
може бути нижчим двох роз-
мірів прожиткового мінімуму, 
тобто 4014 гривень. При цьому 
для держслужбовців мають вста-
новити KPI (ключові показники 
ефективності, – ред.), які будуть 
прив’язані до наявності і розміру 
премії. Більше продуктивності – 
вища премія, тож за рахунок до-
плат реальні заробітки посадовців 
будуть високими.

За словами голови Державної 
митної служби Максима Нефьо-
дова, можливість запрошувати 
нових співробітників за контр-
актом, яку відкриває закон, дуже 
допоможе укомплектувати штат 

новоствореної митниці.
«Для митниці це дуже актуаль-

но – я хочу створити систему, яка 
захищає чесних співробітників, 
яким будуть гарантовані премії чи 
можливість просування по службі. 
З іншого боку, маючи пункт про 
доброчесність у контракті, матиме-
мо можливість не продовжувати 
трудові стосунки з людиною, яка 
цьому принципу не відповідає», – 
каже очільник митниці.

Ініціатори закону запевняють, 
що контакти для нових службов-
ців і критерії оцінки для чинних 
мають підвищити ступінь відпо-
відальності за результати праці.

Звільняти чиновників  
стане простіше

Закон суттєво розширює під-
стави для звільнення працівників. 
Адже досі навіть неефективних 
співробітників роками не могли 
звільнити через бюрократію, 
а держслужбовці високого рівня 
могли сховатись від звільнення 
у відпустці.

Тепер, згідно із законом, у разі 
звільнення держслужбовців у пе-
ріод, коли вони перебувають на 
лікарняному або у відпустці, датою 
фактичного звільнення є день ви-
ходу на роботу. Закон також перед-
бачає звільнення посадової особи 
при виявленні у неї громадянства 
іноземної держави, а не лише у разі 
його набуття під час проходження 
держслужби, як це було раніше.

Крім того, із закону про держ-
службу було вилучено статтю про 

вплив Кодексу законів про працю 
(КЗпП). Голова правління Центру 
політико-правових реформ Ігор 
Коліушка пояснює, що посилання 
на КЗПП є однією з найбільших 
перепон у звільненні держслуж-
бовців. Адже воно дозволяє ро-
зірвати трудовий договір тільки 
після ухвали суду.

«Я вже давно наполягаю на 
тому, що необхідно записати в од-
ній із перших статей закону про 
державну службу, що державні 
службовці керуються саме цим 
законом і на них не поширюється 
КЗпП», – нарікає він.

Відповідно до змін, тепер 
КЗПП застосовується до держ-
службовців тільки в разі, якщо 
закон про держслужбу посила-
ється до нього.

Попри спрощення правил 
звільнення, експерти сумніва-
ються, що лави чиновників чекає 
хвиля звільнень.

«Я не думаю, що будуть масові 
звільнення. Закон визначає рамку, 
а далі багато залежить, і ми будемо 
над цим працювати, від правильно 
виписаних процедур. Зокрема, по-
рядки укладення контракту, вста-
новлення невідповідності займаній 
посаді та інші», – припускає голова 
Національного агентства України 
з питань державної служби Кос-
тянтин Ващенко.

У будь-якому разі держслужбу 
чекає новий етап розвитку. Екс-
перти сподіваються, що закон 
підвищить ефективність чинов-
ників та забезпечить прихід нових 
людей.

«Перезавантаження влади»: що зміниться 
для українських держслужбовців?

Ірина Хоцька

Попереду нас чека-
ють останні теплі дні 
золотої пори, а ра-
зом із ними – при-
хід осінньо-зимової 
депресії…

Якщо ви почали відчувати 
хронічну втому, сонливість та 
постійно перебуваєте в стані 
апатії, скоріше за все, процес 
осінньої хандри вже розпочався. 
Ми поспілкувалися з кандида-
том психологічних наук, доцен-
том кафедри соціальної психоло-
гії Житомирського державного 
університету ім. Івана Франка 
Іриною Тичиною та з'ясували, 
як не впасти в депресію та по-
довжити яскравий настрій до 

наступного потепління. Сезонна 
депресія – психічний розлад, 
основними ознаками якого є 
знижений настрій і зниження 
здатності отримувати задово-
лення від оточуючих індивіда 
речей. Більше 15% жителів пів-
нічної півкулі страждають від 
сезонної депресії.

«Осіння депресія»:  
правда чи міф?

Насправді даний вид депресії 
існує. І по факту це певний психо-
логічний стан людини, коли вона 
перебуває у фазі циклу зниження 
власної активності, а також по-
стійно знаходиться під впливом 

негативних емоцій. Тому не варто 
одразу бити на сполох, оскільки 
це є явищем більш ситуативним, 
аніж клінічним.

Основні симптоми
Отож зі зменшенням сонячної 

активності, а заразом і збільшен-
ням нічного часу доби, скоріше за 
все, ви почнете відчувати:

• потребу у додатковій мотива-
ції під час виконання повсякденної 
роботи;

• зміну загального фону на-
строю індивіда на більш негатив-
ний,

• зменшення потреби кола 
спілкування людини з іншими 
учасниками процесу.

Коли депресія стає 
реальною загрозою 
людському здоров̀ ю?

Звертатися за вирішенням 
цієї психологічної проблеми пані 

Ірина радить у випадку, якщо ви-
щезгадані симптоми триватимуть 
більше двох тижнів, супроводжу-
ючись думками про припинення 
життя людиною загалом.

Поради з подолання 
депресивного стану

«Займайтеся лише тими 
справами, котрі приносять вам 
повноцінне задоволення, ото-
чуйте себе яскравими речами, 
частіше спілкуйтеся з близьки-
ми людьми, багато відпочивай-
те, а також збільшіть тривалість 
фізичного навантаження на ор-
ганізм», – радить Ірина Тичина. 
Насамкінець пані Ірина додає, 
що варто замислитися над ви-
користанням практичного до-
свіду її європейських колег, котрі 
радять у такому стані розпочати 
займатися виготовленням будь-
яких речей ручної роботи та да-
рувати їх своїм знайомим.

Як побороти сезонну депресію: поради експертки
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

•	В будівельну	компанію	на	пост.	
роботу	в	м.	Києві	потрібні:	охорон-
ці,	виконавці	робіт,	монолітники,	
арматурники,	монтажники,	різно-
робочі,	підсобні	робітники.	Без	
шкідливих	звичок.	З/п	договірна	
(висока).	В	разі	необхідності	житло	
надається.	0673297339

• В С.СТРИЖІВКА ПОТРІБНІ РІЗНО-
РОБОЧІ ТА СЛЮСАР-РЕМОНТНИК. ЗП 
ВІД 10 000 ГРН. 0674308961

• ВИРОБНИКИ ВАРЕНИКІВ ТА КОТ-
ЛЕТ НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФА-
БРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА, КИ-
ЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7.НАДАЄМО 
ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, ЖИТЛО, 
КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА 
ВІД СТ.М.СВЯТОШИНО, АКАДЕМ-
МІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО. 
0674343698,0674343683

ВОДІЙ КАТ С. РОБОТА В КИЇВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ. З/П 11000 ГРН/МІС. ЖИТ-
ЛОМ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО. АЛКОЗАЛЕЖ-
НИХ НЕ ТУРБУВАТИ. 0674684620,ЛА-
РИСАЄВГЕНІЇВНА

• ВОДІЙ КАТ. С НА АВТОМОБІЛЬ ТАТА 
(КРАН-МАНІПУЛЯТОР). РОБОТА В 
М.ЖИТОМИР. ДЕТАЛІ ОБГОВОРЮ-
ЮТЬСЯ. 0674126144

•	Головний бухгалтер.	 КИЇВ,	
Позняки.	Заробітна	плата	від	
7500грн.Іногороднім-койко-місце.	
0678841771

•	Гранулятор Гук-50-800,	50-900	
кг/год.;	Екструдер	зерновий	КР-
70-150,	20-150	кг/год.;	Плющил-
ка	валкова	ВПК-200,150-600	кг/
год.;	Дробарка	ДБ,	ДКУ	200-600	кг/
год.	Запчастини.	Кормозмішувач	
130-100	л.	www.agrostrana.com.ua	
0665669663,	0982096000

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

• ЕЛЕКТРИК НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РО-
БОТИ НА ЖИТОМИРСЬКИЙ МОЛОЧ-
НИЙ ЗАВОД. ГОТОВІ ВЗЯТИ ПРАЦІВ-
НИКА З ІНВАЛІДНІСТЮ. 0678804116

• ЕЛЕКТРОГАЗО-ЗВАРЮВАЛЬНИК 
НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ НА 
ЖИТОМИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗА-
ВОД. ГОТОВІ ВЗЯТИ ПРАЦІВНИКА З 
ІНВАЛІДНІСТЮ. 0678804116

ЗАГОТІВЕЛЬНИК ДРОВ ЗАПРО-
ШУЄТЬСЯ НА ПІДПРИЄМСТВО ТОВ 
ЕЛЕКТРОГАЗОХІМ. З/П 8000ГРН ОФІ-
ЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, СОЦ.
ПАКЕТ. 0974416861,0974802728

• ЗАПРОШУЄМО АДМІНІСТРАТОРА 
ДЛЯ РОБОТИ В СФЕРІ ПОСЛУГ. ДО-
СВІД РОБОТИ БАЖАНИЙ, АЛЕ НЕ 
ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. ГРАФІК РОБОТИ 
ПОЗМІННИЙ. ВИПЛАТИ ЩОДЕННІ 
0931276014

ЗВАРЮВАЛЬНИК (НАПІВАВТОМАТ) 
ТА АВТОМАЛЯР ДЛЯ ОБСЛУГОВУ-
ВАННЯ СВОГО АВТО. З НАВИКАМИ 
РОБОТИ. ІНОГОРОДНІМ ЖИТЛО. ЗП 
ДОГОВІРНА. 0673270118ЮРІЙ

•	Інформаційні послуги	 про	
працевлаштування	 у	 Поль-
щі,	 різні	 вакансії, 	 доїзд	 до	
місця	 роботи,	 можливе	 пра-
цевлаштування	 за	 безвізом.	
(099)2430263,(095)0419267

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

• МАЛЯРИ, ШТУКАТУРИ, ЕЛЕКТРО-
МОНТАЖНИКИ. ТЕРМІНОВО В М. КИЇВ! 
СПЕЦОДЯГ, ПРОЖИВАННЯ, СОЦПАКЕТ 
НАДАЄМО. ВАХТА 15/15 0635831415, 
0442878713

• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ 
РЕЖИМУ І ОХОРОНИ ПОТРІБНІ НА 
РОБОТУ. ВИМОГИ: НЕСУДИМІ, ФІ-
ЗИЧНО ЗДОРОВІ. Г/Р 1/3. З/П ВІД 
7500ГРН. 0974870271
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• НАЧАЛЬНИК КОМПРЕСОРНОГО 
ЦЕХА (З/П -9500 ГРН), ВОДІЙ ЕЛЕК-
ТРОНАВАНТАЖУВАЧА (З/П - 7500 
ГРН). ГРАФІК РОБОТИ З 8-00 ДО 
17-00, ПН-ПТ. РОБОТА В М. ЖИТО-
МИР. 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. ВИШНЕ-
ВОГО. 0674343698,0674343683

•	Офіц. працевлашт.	(Польща,	Че-
хія).	Будівництво,	зварювальники,	
токарі,	фрезерувальники,	водії,	
готелі,	ресторани,	догляд,	фабри-
ки,	заводи.	Відкриття	віз	(робоча,	
шенген,	Воєводська).	Л.МСПУ-
АВ585242-24.09.12	0676705141,	
0508316355

ОХОРОННИК ЗАПРОШУЄТЬСЯ НА 
РОБОТУ, ВАХТА, ТИЖДЕНЬ/ТИЖ-
ДЕНЬ, М.БУЧА, КИЇВСЬКА ОБЛ. 
0671454799.

ОХОРОННІЙ КОМПАНІЇ "G4S" ПО-
ТРІБНІ ОХОРОННИКИ НА ВАХТУ ПО 
РЕГІОНАХ УКРАЇНИ. ГРАФІК РОБОТИ: 
15/15, 30/15, ЗМІНИ ПО 12 Г. ОФІЦ. 
ПРАЦ-НЯ, БЕЗКОШТОВНЕ ЖИТЛО, 
ФОРМА, ХАРЧУВАННЯ, КОМП. ПРО-
ЇЗДУ. ЗАРПЛАТА БЕЗ ЗАТРИМОК! 09
52261010,0932261010,0972261010

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕР-
НОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, 
КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖ-
ЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИ-
ТУВАННЯ. WWW.RUSTEXNO.COM.UA, 
RUSTEXNO2@GMAIL.COM., (050)92
42613,(050)5158585,(067)9040066

ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ В БУДІ-
ВЕЛЬНИЙ МАРКЕТ "ЕПІК". ГРАФІК 
РОБОТИ 5/2. ЗАРОБІТНА ПЛАТА - 
СТАВКА + %. 0963379939

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

•	Рибопереробному підприємству	
(Київська	область)	потрібні:	па-
кувальники	продукції,	обробники	
риби,	водій	навантажувача,	ван-
тажники.	ЗП	від	14000	грн.	Безко-
штовне	житло	і	обіди.	Виплата	ЗП	
по	завершенню	вахти	0978101848,	
0509531032

РОБОТА НА ВИЇЗДІ. НАВЧАЄМО. 
КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА ЗАПРО-
ШУЄ: ПЕКАРІВ - 30 000 ГРН., КОНДИ-
ТЕРІВ - 25 000 ГРН., РІЗНОРОБІВ - 15 
000 ГРН. 0503432022,ВАЛЕНТИНА.

• СЛЮСАР-РЕМОНТНИК НА ПОСТІЙ-

НЕ МІСЦЕ РОБОТИ НА ЖИТОМИР-

СЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД. ГОТОВІ 

ВЗЯТИ ПРАЦІВНИКА З ІНВАЛІДНІСТЮ. 

0678804116

• СПЕЦІАЛІСТ З ФАРБУВАННЯ АВ-

ТОМОБІЛІВ, РИХТУВАЛЬНИК, АВТО-

СЛЮСАР НА СТО В М. ЖИТОМИР. ДЕ-

ТАЛІ ОБГОВОРЮЮТЬСЯ. 0674048782

• СТАРШИЙ КУХАР / БРИГАДИР НА 

ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. 

МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 

7/7. НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАН-

НЯ, ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. 

РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, 

АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕ-

ВОГО. 0674343698,0674343683

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

ТОВ ФОРСАЖ ТІР СЕРВІС ЗАПРО-
ШУЄ 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 КІ-

ОСК 19 КВ.М ПО ВУЛ.ГОГОЛІВСЬКА, 

40 (ПЕРЕХРЕСТЯ ВУЛ.СХІДНА І ВУЛ.

ГОГОЛІВСЬКА). 0674123949

2.16. Здам в оренду 

• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.КВ. ГАРЯ-

ЧА ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТО-

ВОКЗАЛУ. 0977228822,0665711000

2.18. Куплю Нерухомість 

КУПЛЮ КВАРТИРУ, БУДИНОК АБО 
ЧАСТИНУ БУДИНКУ (В БУДЬ ЯКО-
МУ СТАНІ). ЖИТОМИР ТА ПЕРЕД-
МІСТТЯ, ШВИДКА ОПЛАТА. ТЕЛ.: 
0674249331 0636682327 ГЕНАДІЙ
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

1. 1-кімн. квартира, заг.пл. 31.05 кв.м., житл.пл. 17.4 кв.м. за адресою: м. Житомир, 
вул. Космонавтів, 12, кв.59. Дата торгів: 30.10.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №377716 (уцінено лот № 369468);

2. Житл.будинок №7 заг.пл. 90,3 кв.м., житл.будинок №8 заг.пл. 28.2 кв.м. та зем.
ділянка пл. 0.162 га., К/Н1822082500:02:001:0007, за адресою: Житомирський р-н, с. 
Зарічани, хутір Бровари. Дата торгів: 30.10.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №377750;

3. Зем.ділянка заг.пл. 0.16 га, К/Н1822087200:02:001:0144, за адресою: Житомирська 
обл., Житомирський р-н, с. Тетерівка. Дата торгів: 30.10.2019 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №377754;

4. Зем.ділянка К/Н1820983901:01:001:0167, пл. 0.25 га, за адресою: Житомирська обл., 
Брусилівський р-н, с. Покришів, вул. Калинівська. Дата торгів: 31.10.2019 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №377967 (уцінено лот № 370211);

5. Зем.ділянка К/Н1820983901:01:001:0171, пл. 0.2105 га за адресою: Житомирська 
обл., Брусилівський р-н, с. Покришів, вул. Лютнева, 3 б. Дата торгів: 31.10.2019 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №377966 (уцінено лот № 370194);

6. Зем.ділянка К/Н1820982001:01:002:0201, пл. 0.25 га, за адресою: Житомирська обл., 
Брусилівський р-н, с. Карабачин, вул. Шевченка,76. Дата торгів: 31.10.2019 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №377949 (уцінено лот № 370190);

7. Зем.ділянка К/Н1820983601:01:001:0389, пл. 0.25 га, за адресою: Житомирська обл., 
Брусилівський р-н, с. Осівці, вул. Любарська, 206. Дата торгів: 31.10.2019 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №377965 (уцінено лот № 370207);

8. Житл.будинок заг.пл. 237.60 м.кв., житл.пл. 67.4 м.кв. та зем.ділянка пл. 0.0674 га, 
К/Н1810400000:01:030:0030 за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, пров. Левад-
ний, 3. Дата торгів: 01.11.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №378236 
(уцінено лот № 372241);

9. Нежила будівля (котельня), заг.пл. 318,20 кв.м., та зем.ділянка пл. 01339 га, К/
Н1810700000:02:026:0027, за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Островського, 
6-В. Дата торгів: 01.11.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №378210 
(уцінено лот № 372073);

10. 2-кімн. квартира, заг.пл. 35.6 кв.м., житл.пл. 18.2 кв.м. за адресою: Житомирська 
обл., Брусилівський р-н, смт. Брусилів, вул. Фрунзе, 61, кв.1. Дата торгів: 01.11.2019 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №378218 (уцінено лот № 370350).       

• КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬ-
НІ "АННА", ПРЕС-ПІДБИРАЧІ РІЗНИХ 
МАРОК, ТРАКТОРИ Т-25, Т-82, ПЛУГИ 
ОБОРОТНІ, ІНША С/Г ТЕХНІКА, ПОЛЬ-
ЩА 0974742211, 0974742272

•	Техніка від	виробника,	нова:	
сівалка	СУПН-6(8),	УПС-6(8)-
посилена	рама,	2-к	привід.	Куль-
тиватор	КСО-4.0;	6.0;	8.0,	КРН-5.0;	
6.0.	Дискова	борона	АГ-2.1;	2.4;	
2.7;	3.1.	Сівалка	(після	кап.рем)	
СЗ-3.6,	СЗ-5.4.	Протруювач	на-
сіння	ПС-10.	0677801439

•	Тракторні самосвальні	 при-
чіпи	 2	 ПТС-9,	 3	 ПТС-12,	 2	
ПТС-4 , 	 товарний 	 ви гляд .	
0506146423,0960795238

3.6. С\Г техніка, та запчастини. 
Куплю 

• КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬ-
НІ "АННА", ПРЕС-ПІДБИРАЧІ РІЗНИХ 
МАРОК, ТРАКТОРИ Т-25, Т-82, ПЛУГИ 
ОБОРОТНІ, ІНША С/Г ТЕХНІКА, ПОЛЬ-
ЩА. (097)4742211,(097)4742272

3. АВТО 

3.2. Автомобілі. Продам 

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ М/АВ-
ТОБУСІВ ТА МІНІВЕНІВ У НАЯВНОСТІ 
ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ (2-7 ДНІВ), НОВІ 
ТА Б/В, ГУРТОМ ТА ВРОЗДРІБ, ВІД-
ПРАВКА ПО УКРАЇНІ, Є СВІЙ СКЛАД. 
(097)1521331,(093)2613742,(097)7
266640

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

• АГРОЗАПЧАСТИНИ ДО ОБПРИ-
СКУВАЧІВ,  ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ, 
ЗЕРНОЗБИР. КОМБАЙНІВ, КОСА-
РОК, КАРТОПЛЕЗБИР. КОМБАЙНІВ, 
КАРТОПЛЕСАДЖАЛОК, КОПАЧОК; 
ШИНИ, КАМЕРИ. WWW.AGROKOM.
IN.UA. (099)2012978, (067)6713553, 
(063)9628236

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

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

4.21. Вікна, Двері, Балкони. 
Продам 

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

4.25. Буріння свердловин, 
колодязі. Послуги 

ПП ФОНТАН: БУРІННЯ, РЕМОНТ, 
ТАМПОНАЖ СВЕРДЛОВИН НА 
ВОДУ,  МОНТАЖ  НАСОСНО-
ГО ОБЛАДНАННЯ. 0677855628, 
0677723483

4.39. Опалювальне 
обладнання. Продам 

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

6. ПОСЛУГИ 

6.13. Ремонт техніки 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІ-
НА КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЗАПРАВКА. 
ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. ВИЇЗД ПО ОБ-
ЛАСТІ. 0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi 

•	Акційна пропозиція!	Кредит-
на	допомога	без	довідок,	заста-
ви	та	поручителів	від	5000	до	
500000	грн.	Виводимо	з	чорних	
списків.	Допомога	пенсіонерам	
та	непрацевлаштованим.	Ліцен-
зія	А01	306826	від30.09.2009р.	
0958620855;0973670476

•	Акційна пропозиція!	Кредитна	
допомога	без	довідок,	застави	та	
поручителів	від	5000	до	500000	
грн.	Виводимо	з	чорних	списків.	
Пенсіонерам	та	непрацевлашто-
ваним.	eurocredit.nethouse.ua	Ген.	
Лiц.	НБУ	№220-2	від	24.12.2013р.	
(095)8620855;(097)3670476

•	Виробляємо, реалізуємо.	Опа-
лення	для	цехів,	виробництва,	
сушильних	камер,	теплиць,	пташ-
ників,	складів,	магазинів,	ангарів,	
автомийок,	СТО.	Монтаж	під	ключ.	
Виготовимо	під	замовлення	пром.	
металоконструкції.	Шукаємо	диле-
рів.	0666008784,0680450764

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

ПОЗИКА З МІНІМАЛЬНИМ ПАКЕТОМ 
ДОКУМЕНТІВ. ПРАЦЮЄМО З УСІЄЮ 
УКРАЇНОЮ. 0637466741,0688545924

•	Продам клубных	выставочных	
щенков	амстаффа	от	родителей	
чемпионов,	возр.	3мес.,	все	при-
вивки,	клеймо,	докум.,	возм.	до-
ставка,	7000грн.,	возм.	фото	Viber.	
0668572692,0678946354
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Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ПАРТНЕР», код згідно з ЄДРПОУ: 32610361, 
інформує про намір провадити плановану ді-
яльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господа-
рювання

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ПАРТНЕР», 12115, Житомирська обл., Хорошів-
ський р-н, с. Гайки, вул. Жовтнева, 23, керівник – 
Фролов В. С. тел. (067) 875-74-33.

2. Планована діяльність, її характерис-
тика, технічні альтернативи

Планована діяльність полягає в розробці 
(продовженні розробки) та подальшої рекуль-
тивації Теофіпольського-1 родовища габро, 
яке розташоване за 0,25–0,5 км на південь від 
с. Гайки у Хорошівському районі Житомирської 
області, з метою видобування габро, придат-
ного для виготовлення блоків та виробництва 
облицювальних виробів з них; лабрадорит, 
порушене вивітрюванням габро та відходи від 
виготовлення облицювальних виробів, при-
датні для виробництва щебеню будівельного та 
виробів з них. Родовище експлуатується з 2013 
року. Розробка родовища буде здійснюватись 
відкритим способом (кар’єром) з в’їздною та 
нарізною траншеями. Система розробки тран-
спортна з зовнішнім розташуванням відвалів 
розкривних порід. По закінченню видобування 
корисних копалин передбачається гірничо-
технічна і біологічна рекультивація порушених 
гірничими роботами земель.

З метою розробки (продовження розробки) 
родовища ТОВ «ПАРТНЕР» має:

• спеціальний дозвіл на користування над-
рами № 5734 від 07 лютого 2013 року виданий 
Державною службою геології на надр України;

• акт про надання гірничого відводу № 2560 
від 07 квітня 2013 року;

• договір оренди земельної ділянки площею 
8,9470 га, від 06.05.2014 року;

• протокол Державної комісії України по 
запасах корисних копалин при Міністерстві 
екології та природних ресурсів України № 2325 
від 21 липня 2011 року

Технічна альтернатива 1
Розкриття ділянки родовища далі буде 

здійснюватися відкритим способом з в’їздною 
траншеєю з утворенням робочого майданчика 
на добувному горизонті і необхідного випе-
редження по розкриву. Транспортна система 
розробки з паралельним фронтом робіт і з зо-
внішнім відвалоутворенням розкривних порід, 
суцільна.

Технічна альтернатива 2
У зв’язку з тим, що родовище розробляється 

по сучасній технології, яка враховує мінімаль-
ний вплив на довкілля та максимальну еконо-
мічну рентабельність виробництва, технічна 
альтернатива № 2 не розглядається.

3. Місце провадження планованої ді-
яльності, територіальні альтернативи

Територіальна альтернатива 1
Розробка Теофіпольського – 1 родовища 

габро буде проводитись за 0,25–0,5 км на південь 
від с.Гайки у Хорошівському районі Житомир-
ської області.

Територіальна альтернатива 2
У зв’язку з тим, що родовище має затвер-

джені запаси корисної копалини, географічну 
прив’язку, альтернатива № 2 не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив пла-
нованої діяльності

Вплив на соціальне середовище носить 
позитивний аспект. Соціально-економічний 
вплив планованої діяльності полягає в забез-
печенні населення робочими місцями, крім 
того, сплаті податків в місцеві бюджети (в т. ч. 
сплата рентних платежів).

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

Площа родовища складає 5,05 га. Балан-
сові запаси Теофіпольського-I родовища габро 
відповідно до протоколу Державної комісії 
України по запасах корисних копалин при 
Міністерстві екології та природних ресурсів 
України становлять по категоріям: А – 92 тис.
м3, В – 141 тис. м3, С1–513 тис.м3. Разом по ка-
тегоріям: А+В+С1–746 тис.м3. Вихід блоків із 
гірської маси становить 24,9%. При проектній 
потужності 5000 м3 основної корисної копалини 
на рік, забезпечить гірничодобувне підпри-
ємство сировиною терміном понад 37 років.

6. Екологічні та інші обмеження плано-
ваної діяльності за альтернативами

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої 

діяльності встановлюються згідно Законодавства 
України з дотриманням нормативів гранично-
допустимих рівнів екологічного навантаження 
на природне середовище, санітарних нормати-
вів, охорони праці, пожежної безпеки, радіацій-
ного контролю, поводження з відходами тощо.

щодо технічної альтернативи 2 Не розгля-
дається.

щодо територіальної альтернативи 1 До-
тримання екологічних нормативів.

щодо територіальної альтернативи 2 Не 
розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підго-
товка і захист території за альтернативами

щодо технічної альтернативи 1
Так як виробництво та інфраструктура існу-

юча та прийнята за основу, еколого- інженерна 
підготовка і захист території не потрібен.

щодо технічної альтернативи 2
У зв’язку з тим, що родовище розроблялося, 

технічна альтернатива 2 не розглядалася.
щодо територіальної альтернативи 1
У зв’язку з тим, що родовище існуюче те-

риторіальна альтернатива 1 не розглядалася.
щодо територіальної альтернативи 2
У зв’язку з тим, що родовище розроблялося, 

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

впливу на довкілля
Можливі впливи планованої діяльності 

щодо технічної альтернативи 1 при розробці 
Олександрівського родовища габро на довкілля 
включають:

– клімат і мікроклімат – допустимий;
– грунт – зняття ГРШ з площі земельної 

ділянки відведеної під розробку кар’єру, за меж-
ами виділеної ділянки в місцях збереження 
вплив на ґрунти відсутній.

ТОВ «ПАРТНЕР» взято в оренду земельну 
ділянку для розробки Теофіпольського –1 родо-
вища габро та розташування промислового май-
данчика площею 8,9470 га, кадастровий номер 
1821183800:067:001:0655, цільове призначення – 
для розміщення та експлуатації основних, під-
собних і допоміжних споруд підприємствами, 
що пов’язані з користуванням надрами.

Після відпрацювання родовища передбаче-
на гірничотехнічна і біологічна рекультивація 
порушених гірничими роботами земель відпо-
відно до проекту.

– геологічне середовище – порушення при-
родного рельєфу даної поверхні з утворенням 
гірничої виробки, з тимчасовим зовнішнім від-
валоутворенням скельних порід, тимчасовому 
зниженню рівня поверхневих вод у зоні впливу 
кар’єру на час проведення промислової розробки.

– повітряне – вплив на повітряне середови-
ще відбувається за рахунок викидів в атмосферу 
забруднюючих речовин при проведенні роз-
кривних та видобувних робіт, розвантажуваль-
но-навантажувальних робіт, при роботі двигунів 
кар’єрної техніки та в процесі обслуговування 
техніки. Шумове навантаження пов’язане з ро-
ботою гірничого обладнання, кар’єрних машин 
і ремонтних робіт.

– водне – вплив на ґрунтові води внаслі-
док дренування та відкачки кар’єрної води та 

помірний вплив на поверхневі водні об’єкти 
внаслідок скидання очищених кар’єрних вод 
в р.Іршицю. Аварійних скидів кар’єрних вод 
здійснюватися не буде.

– рослинний і тваринний світ, заповідні 
об’єкти – фізичний і ландшафтно- формуючий 
вплив на флору і фауну району робіт, зміни 
умов існування рослин і тварин на безпосе-
редній тереторії проведення робіт. Території 
об’єктів ПЗФ, та території перспективні для 
заповідання відсутні.

– навколишнє техногенне середовище – 
вплив допустимий.

щодо технічної та територіальної альтер-
нативи 2: Не розглядається.

9. Належність планованої діяльності 
до першої чи другої категорії видів діяль-
ності та об’єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля (зазначити відповідний 
пункт і частину статті 3 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля»)

Планована діяльність належить до другої 
категорії видів планованої діяльності та об’єктів, 
які можуть мати вплив на довкілля та підля-
гають оцінці впливу на довкілля згідно із ч. 3, 
п. 3, ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

Підстави для здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля відсутні.

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

Планований обсяг досліджень та рівень де-
талізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля визначається 
згідно ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на до-
вкілля та можливості для участі в ній 
громадськості

Планована суб’єктом господарювання ді-
яльність може мати частковий вплив на окремі 
параметри довкілля і, отже, підлягає оцінці 
впливу на довкілля відповідно до Закону Укра-
їни «Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля – це процедура, 
що передбачає:

– підготовку суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля;

– проведення громадського обговорення 
планованої діяльності;

– аналіз уповноваженим органом звіту 
з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додат-
кової інформації, яку надає суб’єкт господа-
рювання, а також інформації, отриманої від 
громадськості під час громадського обгово-
рення, під час здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої інформації;

– надання уповноваженим органом моти-
вованого висновку з оцінки впливу на довкілля, 
що враховує результати аналізу, передбаченого 
попереднім абзацом;

– врахування висновку з оцінки впливу на 
довкілля у рішенні про провадження плано-
ваної діяльності, зазначеного у пункті 14 цього 
повідомлення.

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

Забороняється розпочинати провадження 
планованої діяльності без оцінки впливу на до-

вкілля та отримання рішення про провадження 
планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля пе-
редбачає право і можливості громадськості 
для участі у цій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень та рівня дета-
лізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на 
стадії розгляду уповноваженим органом по-
даного суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля протягом щонай-
менше 25 робочих днів громадськості надається 
можливість подавати будь-які зауваження і про-
позиції до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та планованої діяльності, а також взяти участь 
у громадських слуханнях. Детальніше про про-
цедуру громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомлено у оголо-
шенні про початок громадського обговорення.

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

Процедура громадського обговорення об-
сягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля встановлюється відповідно до За-
кону України «Про оцінку впливу на довкілля» 
та зокрема включає:

1. Протягом 20 робочих днів з дня опри-
люднення цього повідомлення на офіційному 
веб- сайті уповноваженого органу громадськість 
має право надати уповноваженому органу, за-
значеному у пункті 15 цього повідомлення, за-
уваження і пропозиції до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. Надаючи такі зауваженні 
і пропозиції, необхідно вказати унікальний 
реєстраційний номер справи про оцінку впливу 
на довкілля планованої діяльності в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений 
на першій сторінці цього повідомлення). Це 
значно спростить процес реєстрації та розгляду 
зауважень та пропозицій. У разі отримання та-
ких зауважень і пропозицій громадськості вони 
будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля та передані суб’єкту госпо-
дарювання (протягом трьох робочих днів з дня 
їх отримання). Особи, що надають зауваження 
і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою 
згоду на обробку їх персональних даних.

2. Суб’єкт господарювання під час під-
готовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати 
частково або обґрунтовано відхилити зауважен-
ня і пропозиції громадськості, надані у процесі 
громадського обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 
Детальна інформація про це включається до 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження плано-
ваної діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про 
провадження даної планованої діяльності буде 
отримання дозвільних документів, які вида-
ються органами державної влади та місцевого 
самоврядування відповідно до вимог чинного 
законодавства України.

15. Усі зауваження і пропозиції громад-
ськості до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів 
Житомирської обласної державної адміністра-
ції. Адреса: вул. Театральна, 17/20 м. Житомир 
10014, тел./ факс (0412) 22-08-24;

e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua. Контактна 
особа: Семенюк М. М.

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність,  
яка підлягає оцінці впливу на довкілля
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СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

ГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИ

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

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

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

КОЛОДЯЗНІ 
КІЛЬЦЯБУДСУМІШІ

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

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

ФУНДАМЕНТНІ 
БЛОКИ

БЕТОН и РАСТВОР

ДОСТАВКА

096 952 45 40, 093 338 71 81

МИКСЕР (КАМАЗ)
МАРКА ОТ 100 ДО 500

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• Песок
• Щебень
• Бут
• Навоз

• Земля
• Отсев
• Строй-
   мусор

ЗИ
Л 

КА
МА

З

КОПАННЯ КРИНИЦЬКОПАННЯ КРИНИЦЬ

Тел.: (098) 062-09-73

Механічним способом.
Виїзд по області.

БУДІВНИЦТВО
КОТЕДЖІВ

тел. +38 (097) 325-84-86

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

Вул. Чуднівська, 34-Б

Польський дім у Житомирі запрошує на курси з 
вивчення польської мови. 

Підготовка до співбесіди на отримання Карти 
поляка та вступу у внз Польщі (заняття у вечірній 
час двічі на тиждень, ціна 500,00 грн. на міс.). 

Курси для учнів 1-8 класу (заняття щосуботи, 
ціна 200,00 грн. на міс.). 

Забезпечуємо необхідними дидактичними ма-
теріалами – підручниками, словниками, робочими 
зошитами.

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

тел.: 097-440-16-93

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

Продам/куплю
піддони

тел.: (068) 838-88-38

нові та вживані
вигідна ціна

ЦЕГЛАЦЕГЛА

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

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

8. РІЗНЕ 

8.7. Насіння, с/г продукція. 
Продам 

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

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПО-
ЛІЄТИЛЕНОВОЇ,  ПЛАСТМАСИ 
ТА МАКУЛАТУРУ 0505580047, 
0412447919

8.16. Хобі, тварини. Продам 

•	Продам клубных	выставочных	

щенков	амстаффа	от	родителей	

чемпионов,	возр.	3мес.,	все	при-

вивки,	клеймо,	докум.,	возм.	до-

ставка,	7000грн.,	возм.	фото	Viber	

0668572692,	0678946354

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК, 
ВИДАНИЙ НА ІМ'Я ІВАНИСКО КОС-
ТЯНТИН ВАСИЛЬОВИЧ ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ

8.24. Інше. Куплю 

•	Куплю постійно	лампи,	сві-

тильники,	прожектори,	дроселя	

та	іншу	електросвітлотехніку.	

Складського	зберігання.	Опт.,	

e-mail:	fed@a-teleport.com	Viber	

0503201914,	0676225257

•	Куплю токарне,	фрезерне	

оснащення,	верстати,	лещата,	

патрони,	фрези,	великі	сверд-

ла,	люнети,	різці.	Міряльний	ін-

струмент,	ел/двиг,	редуктори,	

компресори,	вакуумні	насоси.	

Фото	на	пошту:	оlegsustrikoff@

gmail.com	Viber	0968709687,	WA	

096418058
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• Перша рослина, яка роз-
цвіла і дала насіння в космосі за 
відсутності гравітації, – арабідоп-
сис. Його життєвий цикл складає 
всього 40 днів; екземпляр арабі-
допсиса був вирощений у 1982 
р. на борту російської космічної 
станції «Салют-7».

• Найменша квітуча рослина 
у світі – плавуча ряска волффіа 
аррхиза. Розмір її пелюсток всьо-
го 0,5–1,2 мм.

• У Японії цінують плодові 
дерева насамперед за їх квітки, 
а не за плоди. Велика частина кві-
тів, які люблять японці, не мають 
аромату, тому ними милуються, 

а не насолоджуються їх запахом.
• Гігантська водяна лілія 

з Амазонки є найбільшою вод-
ною рослиною. Її листя, що до-
сягає 2 м, здатне витримати на 
собі дитину. Міцні ребра під 
листям допомагають їм трима-
тися на плаву.

• Був час, коли у Голландії 
жодних тюльпанів не було. Вони 
були завезені туди з Туреччини 
у XVI столітті. У ті часи тюльпани 
коштували нечуваних грошей, 
вони цінувалися дорожче бага-
тьох металів і коштовних каменів. 
Одна цибулина тюльпана кошту-
вала більше двох тисяч доларів!

• Деякі квіти можна їсти.  
Із кульбаб, наприклад, роблять 
салати, головне їх вимочити, 
щоб гіркота пішла. Цикорій 
прекрасно замінює каву. Із квітів 
хризантеми роблять теж салати. 
З кореня лотоса варять суп і ро-
блять борошно.

• Здатність квітів «орієнтува-
тися у часі» використовував Карл 
Лінней і створив у 1720 році у міс-
ті Упсала у Швеції перший у світі 
квітковий годинник. Циферблат 
цього незвичайного годинника 
складався з декількох секторів, 
в кожному з яких зростали квіти 
певного вигляду.

Гороскоп на тиждень 9 - 15 жовтня

ОВЕН
Гарний настрій, не-

погане самопочуття 
і впевненість у своїх си-

лах обіцяють зірки цього тиж-
ня. Доведіть справу до кінця.

ТЕЛЕЦЬ
Вдалий час д ля 

змін. Однак бажано не 
квапити події й бігти поперед 
батька в пекло. І не беріть всі 
труднощі близько до серця.

БЛИЗНЮКИ
Можете опинитися 

у центрі важливих по-
дій. З вами захочуть 

спілкуватися, буде багато ціка-
вих ділових пропозицій.

РАК
Не відкидайте до-

помогу друзів, але не 
розраховуйте тільки 

на них, ви не застраховані від 
їхньої безтурботності. Ви до-
сягнете свого.

ЛЕВ
Відкиньте метушню 

на другий план і при-
слухайтеся до своєї інтуїції, вам 
важливо відчути, що події розви-
ваються в потрібному напрямку.

ДІВА
Необхідно зосеред-

итися й багато часу 
присвятити роботі, щоб 

встигнути реалізувати намічені 
плани. Колеги випробують ваші 
нерви.

ТЕРЕЗИ
Зможете добитися 

багато чого, якщо не 
полінуєтеся поворухнути міз-
ками. Буде можливість змінити 
життя в кращий бік.

СКОРПІОН
На вас чекають нові 

проекти, завдання, 
плани. І все це обіцяє успіх 
і прибуток. Все складеться так, 
як мріяли.

СТРІЛЕЦЬ
Вдалий період для 

поїздок і відряджень. 
Будьте уважні, навіть скрупу-
льозні. Довіряйте, але переві-
ряйте – девіз на тиждень.

КОЗЕРІГ
Щоб успішно про-

суватися вперед, треба 
забути про сумніви, 

страхи та комплекси. Ваші ідеї 
знайдуть позитивний відгук.

ВОДОЛІЙ
Час підбити певний 

підсумок і згадати, що 
й хто для вас є значи-

мим. Вчіться чути, інакше бу-
дете шкодувати про допущені 
промахи.

РИБИ
Доведеться робити 

те, що потрібно, а не те, 
що хочеться. Друзі засиплють 
вас порадами діаметрально 
протилежного змісту.

Цікаві факти про квіти

Поради господині

Всередині осені, у розпал 
падолисту, в районах із прохо-
лодним кліматом садовий се-
зон уже добігає кінця. У більш 
теплій місцевості квітникарі 
ще мають час дати лад своєму 
квітникові та підготувати його 
до настання холодів, адже після 
зими настане весна, а добрий 
господар готується до неї з осені.

Які роботи необхідно 
зробити в жовтні, 
щоб сад радував вас 
великою кількістю квітів 
у наступному сезоні?

Необхідно викопати і по-
класти на зберігання цибули-
ни гладіолуса; посадити спірею, 
якщо ви планували вирощувати 
в себе цей чагарник; викопати 
і розділити коренебульби жор-
жин і бегоній, а також корене-
вища канн, і потім відправити їх 
на зберігання до весни. Якщо ви 
хочете ранньою весною побачи-
ти цвітіння гіацинтів, саджати 
їх потрібно в жовтні. Всередині 
осені можна саджати тюльпа-
ни, садові конвалії. У жовтні 
обрізують і мульчують на зиму 
багаторічні квіти, готують до 
укриття в'юнкі троянди і гор-
тензії. Наприкінці жовтня сіють 
у відкритий ґрунт насіння одно-
річників – календули, ротиків, 
нагідок, аліссума, запашного 
горошку, китайської айстри, 
портулаку, космеї, волошок, 
нігелли й ешольції, а також та-
ких багаторічників, як гіпсофіла, 
мак, аквілегія, ехінацея, при-
мула, купальниця, гайлардія, 
дельфіній і лілійник.

Догляд за багаторічними 
квітами в жовтні

Полив квітів у жовтні вже 
не проводять, зволоження по-
требують лише хвойники, для 
яких насичення вологою в жов-
тні – обов'язкова умова успішної 
зимівлі.

Підживлення в цей час ба-
гаторічним квітам не потрібне – 
вони вже перебувають у стані 
спокою або, у всякому разі, вже 
готові до нього. Останнє удобрен-
ня для квітів потрібно було вне-
сти в кінці вересня. І тільки газон 
із рідкісним травостоєм потре-
бує підживлення компостом або 
перегноєм із розрахунку 1–2 кг 
на м². У жовтні багаторічні рос-

лини потребують розпушування 
ґрунту та прополювання. Із се-
редини жовтня багаторічники 
починають готувати до зимівлі.

Догляд за однорічними 
квітами

Догляд за квітами в жовтні 
набагато легший, ніж улітку: 
видаляйте навколо них бур'яни 
і розпушуйте ґрунт, ось і весь 
догляд. Коли вони відцвітуть, 
видаліть їх, перекопайте ґрунт, 
вносячи під перекопування до-
брива, і залиште ділянку чекати 
весняної посадки культур, які ви 
намітили на ній вирощувати на-
ступного року. Рослинні залиш-
ки однорічників краще спалити, 
оскільки в них могли поселитися 
шкідники або збудники хвороб.

Пересадка квітів у жовтні
На самому початку жовтня 

пересаджують лілії і садові кон-
валії, поєднуючи цей процес із 
діленням цибулин. У жовтні 
також розмножують багато-
річники і чагарники поділом 
куща з подальшим розсаджу-
ванням частинок. У цей самий 
час потрібно відокремити від 
материнської рослини і пере-
садити на постійне місце від-
садки чагарників. Нагадуємо, що 
всі висаджені або пересаджені 
квіти потребують обов'язкового 
укриття на зиму.

Які квіти викопують у жовтні
Коли нічна температура вста-

новиться в межах 0–3 ºC – зазви-
чай це трапляється на початку 
жовтня – починають поступово 
викопувати бульби гладіолусів, 
намагаючись завершити роботу 
до середини місяця. Врахуйте, 
що у здорових гладіолусів листя 
в цей час зелене, якщо ж листя 
пожовкло, то це свідчить про 
захворювання рослини. При-
близно в цей же час викопують 
жоржини: починати роботу кра-
ще зранку, щоб до вечора бульби 
жоржин встигли просохнути. Як 
тільки підсохнуть зрізи стебел, 
бульби можна відправляти на 
зберігання до весни. З приходом 
стійкого похолодання потріб-
но викопати кореневища канн 
і бульбоцибулини ацидантер, 
монтбрецій і бегоній, покласти 
їх у ящики і помістити на місяць 
для просушування в сухе прові-
трюване приміщення.

Догляд за квітами 
у жовтні



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

Паб
«Файна кнайпа»

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

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

Кафе «Тераса»
с. Станишівка,

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

(067) 936-69-92

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

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

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

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

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

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

«Пивна ресторація
BeerЁza»

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

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

Pub
«Pleasentville BBQ»

вул. Київська, 13
г/р з 9:00 до 1:00

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

ЧИТАЙ СВІЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТИ ТУТ

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

 

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

Єті
Жанр: мультфільм

Якось життя маленької дівчинки з 
великого міста перевернулося з ніг на 
голову. На даху свого будинку у Шанхаї 
вона зустріла справжню сніжну людину! 
Разом з двома своїми кращими друзями 
вони вирішують допомогти цьому дивному 
створінню дістатися свого дому. Тож усі 
разом вирушають на Еверест, бо ж саме 
звідти родом Єті. Але троє друзів – не єди-
ні, кого цікавить доля цієї рідкісної істоти. 
Зоолог доктор Зара та підступний Берніш 
полюють за сніжною людиною і нізащо не 
відмовляться від свого бажання ставити 
на ньому експерименти..

Джокер
Жанр: кримінал, драма
Відчуваючи самотність, Артур Флек шукає 

моральну підтримку. Проте, гуляючи покинутими 
вулицями Ґотему Артур носить дві маски. Першу 
він використовує для повсякденної роботи клоу-
ном. Іншої ж просто не може позбутись. Це подо-
ба особистості, яку він проектує в марній спробі 
відчути себе частиною навколишнього світу, а 
не самотньою людиною. У Артура немає батька 
– лише слабка матір. Мати дала йому прізвисько 
Щасливчик. Це прізвисько викликає в Артура 
посмішку, яка приховує сильний душевний біль. 
Проте коли на вулицях знущаються підлітки, 
в метро насміхаються над костюмом клоуна, 
Артуру не залишається іншого вибору, крім як 
ще більше відмежувати себе від суспільства.

Операція «Колібрі»
Жанр: драма, трилер

Двоюрідні брати Антон і Вінсент давно мрі-
яли втілити в життя один неймовірно амбітний 
проект. Це їм буде коштувати маси зусиль і 
грошей, але якщо все вийде, хлопці за лічені 
секунди будуть заробляти мільйони. Вони 
працюють трейдерами, та ще й на найвищому 
рівні, де кожна мілісекунда має величезне 
значення. Їх проект полягає в тому, що вони 
прокладуть кабель прямо під Нью-Йоркську 
фондову біржу – і це дасть їм можливість 
швидше за всіх заробляти гроші. План іде-
альний, потрібно тільки домовитися з усіма 
власниками земель і прокласти канал. Та ось 
у них є конкурент – їхня колишня начальниця 
Ева Торрес, яка теж хоче бути швидше за всіх.

До зірок
Жанр: наукова фантастика

Рой Макбрайд (Бред Пітт) з дитин-
ства захоплювався космосом та нама-
гався дізнатися про нього якнайбільше. 
Любов до таких досліджень прищепив 
йому батько – Кліффорд (Томмі Лі 
Джонс). Коли Рой був ще юнаком, Мак-
брайд старший вирушив у односторон-
ню експедицію до Нептуна в пошуках 
позаземного розуму. Відтоді минуло 20 
років. Тепер настала черга Роя підко-
рювати незвідані куточки всесвіту – він 
відправляється у космос. Ця подорож, 
як він сподівається, проллє світло на 
зникнення його батька.  

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

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

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

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

nenazerka.com.uanenazerka.com.ua


