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муздрамтеатру

с. 6-7

Проєкт «Смерть»  
на дитячому майданчику:  

мешканці багатоповерхівок  
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Ірина Хоцька

Віднедавна у Житомирі за тех-
нічне обслуговування ліфту та-
кож мають сплачувати мешканці 
перших поверхів.

Даний порядок визначила остання редакція 
Постанови Кабінету Міністрів України № 869 від 
01.05.2019 р. «Про забезпечення єдиного підходу до 
формування тарифів на комунальні послуги».

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив де-
путат Житомирської міської ради профільної комісії 
з питань ЖКГ та інфраструктури Ігор Скоропад:

«До мене як до депутата звернулися мешканці 
1 поверху багатоповерхівок З ПИТАНЬ: Нам нара-
ховують за ліфт! Ми ним НЕ користуємося! Раніше 
ми не платили! і т.д і т. п.

Дійсно, раніше, до 1 травня 2019 року, діяла По-
станова КМУ № 869, яка визначала Порядок фор-
мування тарифів на послуги з утримання будинків, 
у якій було прописано відносно ліфтів наступне: 
«окрім квартир першого поверху». І навіть в ОСББ 
перші поверхи, як правило, до травня 2019 НЕ спла-
чували за технічне обслуговування ліфтів. Треба 
кожному для себе зрозуміти, що як такої житлової 
послуги, як «користування ліфтом» не існує. Існує 
СПІЛЬНЕ майно ВСІХ співвласників будинку, 
і за його технічне обслуговування зобов̀ язані 
відповідати ВСІ співвласники цього майна, 
в тому числі за технічне обслуговування ліфту 
і за електроенергію для нього.

Це може комусь НЕ подобатися, а комусь – на-
впаки, але це вже законодавча норма, і управитель 
будинку має повне право діяти відповідно до цих 
норм та нараховувати всім співвласникам витрати 
за технічне обслуговування ліфтів, незалежно від 
поверху проживання.

Звичайно, співвласники мають право на своїх 
загальних зборах вирішити іншу модель сплати, 
приміром, через ключ, чіп ТОЩО. Тоді й сплачувати 
за це, напевно, будуть лише ті, хто буде вже «корис-
туватись» ліфтом. Але це вже на розсуд та рішення 
співвласників цього майна».

Нагадаємо, що ще до травня 2019 року мешканці 
першого поверху багатоповерхівок не сплачували 
кошти за технічне обслуговування та користування 
ліфтом у своїх будинках.

Ірина Хоцька

Цьогоріч святкове 
дійство розпочало-
ся вже у п`ятницю, 
11 жовтня 2019 року, 
біля приміщення Жи-
томирської ОДА.

Захід було відкрито парадом 
курсантів Житомирського військо-
вого інституту ім. С. П. Корольова. 
Незважаючи на дощову погоду 
та відчутний холод, о 10-й ранку 
на площі зібрались жителі міста, 
які не стримували своїх гарячих 
сліз під час виконання Держав-
ного Гімну України у виконанні 
оркестру 95-ї окремої десантно-
штурмової бригади.

Крокуючи стежками рідного 
міста, минаючи затишні заклади 
харчування, де крізь відчинені ві-
кна відчувається запах львівської 
кави, з болем у серці підходжу до 
майдану Корольова. А як інакше, 
бо дивно у 21 столітті споглядати 
картини помираючих від вій-
ськових дій, ні в чому не винних 
чоловіків…

І ось стою і дивлюся на коло-
сальну величність запрошеного 
оркестру, феєричну мужність 
чоловіків у військовій формі та 
гордість містян за тих, хто віддає 
власне життя за нас. За те, щоб ми 
продовжували дихати, ходити, ко-
хати… Дивлячись на помпезність 
дійства, я розумію, що хвилююся 
за те, щоб люди швидше почина-
ли сходитися і не втратили свої 
омріяні місця споглядачів уро-
чистого параду у першій шерензі 
зацікавлених подією житомирян. 
Проте власні хвилювання виявля-

ються марними, і, на превеликий 
жаль, підтвердилися мої власні 
здогадки про те, що справжні ге-
рої цієї війни стають потрібними 
соціуму лише після їхньої смерті. 
І цей факт неможливо цілковито 
нівелювати хоча б тому, що на це 
дійство прийшло небагато людей. 
Хтось стоїть п̀ є каву, хтось балакає 
із сусідкою по телефону, а хтось 
оновлює власну стрічку новин 
у Фейсбук. Здається, що зацікавле-
ні побутовими речами люди у цей 
час змогли передати справжню 
зацікавленість соціуму в параді.

Матері-героїні
Моя душевна туга через усю 

прикрість ситуації, котра так не-
добре склалася, та аналіз частково 
громадської байдужості перервав 
імперативний тон голови Жито-
мирської ОДА Віталія Бунечка. 
Саме він розпочав відкриття 
параду своїм чутливим до болю 
військових словом: «Я радий ві-
тати усіх присутніх сьогодні по-
руч з нами. Скажу лише одне: ми 
зможемо довести нашому ворогу, 
що ніхто не може поводитися 
з нами так, як того бажає». А вже 
о 10.12 холодне політичне дійство 
перервалося зверненням голови 
Житомирської міської ради Сергія 
Сухомлина до родин загиблих во-
їнів: «Шановні присутні та родини 
загиблих! У цей день я бажаю вам 
і вашим родинам міцного здоров̀я 
та благополуччя. Ви робите справ-
жні подвиги, оберігаючи нас від 
вогню на сході країни. І дай Боже 
здоров̀ я тим матерям, чиї серця 
сповнені геройською любов̀ ю».

Тінь слави  
не для справжніх героїв

Десь під середину проведення 
цієї події, відповідно до наказу 

президента України, медаллю «За 
мужність і героїзм» посмертно 
було нагороджено родину заги-
блого на Донбасі військовослуж-
бовця 95-ї десантно-штурмової 
бригади Дмитра Тимчука.

Після завершення нагоро-
дження у однієї з присутніх жі-
нок, що тримала у руках портрет 
покійного сина, прокотилася 
сльоза на тендітно-блідій жі-
ночій щоці. На моє запитання, 
що саме так зворушило її, вона 
із тремтінням у голосі відповіла: 
«Зараз я тримаю портрет мого 
Іванка, мого рідного сина. Його 
несправедливо від мене забрала 
війна вже більше 2-х років. Щодня 
я плачу за ним, але стоячи зараз, 
я більше хвилююся за цих моло-
дих хлопців, котрі також можуть 
опинитися завтра на передовій, 
як і мій синочок колись».

Виступи політиків вже поза-
ду, а сльози матерів тимчасово 
висохли на очах, і лише делего-
вані частиною військовослужбовці 
рушили в бік могил загиблих по-
братимів з метою вшанування їх 
пам̀яті та покладання квітів… Але 
чи важливо це все, якщо хлопців 
вже не повернути, а війна так 
і продовжує забирати до Бога 
наших дітей?…

Усі платимо за ліфт!

Валерія Науменко

У Житомирській 
міській раді 10 жов-
тня відкрили ви-
ставку робіт відомого 
українського худож-
ника Юрія Нагулка.

Експозиція присвячена Дню 
захисника України та Дню 
українського козацтва. «Ба-

чите, я все ж таки українець. 
Я – багатонаціональний укра-
їнець. Житомир – гарна земля, 
це все ж таки Волинь, тут дуже 
гарна природа, чудові краєвиди, 
я в свій час часто сюди приїздив, 
і я тут картини навіть колись пи-
сав, це було давно… І монастир, 
який я найбільше люблю, зна-
ходиться саме на Житомирщи-
ні», – поділився художник Юрій 
Нагулко.

Також з 2 листопада до 
15 грудня у Gnatyuk Art Center 
розмістять експозицію «Код нації» 
з роботами Юрія Нагулка.

У Житомирі 
представили картини 
Юрія Нагулка

У Житомирі відбулися тематичні заходи, 
присвячені святкуванню Дня захисника України
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Ірина Хоцька

Нагадаємо, що в пе-
ріод з 11 до 14 жовтня 
на вул. Михайлівській 
відбувався Покров-
ський ярмарок. Цьо-
горіч перед нами по-
стали якісні народні 
вироби з різних регі-
онів України, а також 
східні цікавинки…

І все ж таки приємно… При-
ємно споглядати очі задоволених 
житомирян, захоплених європей-
ським духом щорічної традицій-
ної організації святкових ярмарків 
у маленьких містах. Ба навіть ро-
зумієш, що Покровський ярмарок 
став ще одним нагадуванням того, 
що всі ми – одна родина, діаспо-
ра та співтовариство. Особливо 
це відчуття набуває свого заго-
стрення у моменти, коли родини 
єднаються, діти посміхаються, 
а щасливі продавчині з неаби-
яким ентузіазмом пропонують 

аудиторії свій товар. Але це була 
лише суб`єктивна авторська дум-
ка про дійство, тому сьогодні ми 
вирішили поцікавитися у самих 
людей з приводу того, наскільки 
різняться наші думки, а, може, й 
ні.

Організатори  
потурбувалися про дозвілля

«Якби не це ярмаркове дійство, 
якби не організована фотозона 
для дорослих та шахова дошка 

на асфальті для дітей, котрі мо-
жуть тут все помацати та пороз-
глядати, – я б і не вийшла з дому! 
Знаєте, я так задоволена тим, що 
як не місцева влада, то хоча б ор-
ганізатори Покровського турбу-
ються про наше дозвілля», – з не-
прихованим щастям повідомила 
житомирянка Аліна.

Прикраса міста
Один із опитуваних, юнак 

Володимир, поділився власними 
враженнями наступним чином: 

«Ярмарок дійсно вдалий. Мені 
подобається те, що засяяло но-
вими фарбами. Так, це начебто 
і центральна вулиця міста, а так 
стало ще красивіше».

Чудова фотозона
«Ось ці всі гарбузи, осіннє 

листя, що є декорованим у лавки 
для відпочинку, – нам дуже спо-
добалися. Тобто одразу видно, 
що і посидіти можна, знову ж 
таки ковтнувши закарпатського 
вина, котре може купити кожен 
охочий, і зробити пам`ятні фото 

заразом», – висловили думку щодо 
ярмарку сестри Зелінські.

Хочеться якнайдовше
«Реально ця ідея була дуже 

крутою! І це дуже зручно для 
тих, хто постійно поспішає, бо тут 
навіть дорогою на роботу можна 
все придбати. Але що таке 4 дні? 
Навіть і не встигли насолодитися 
цією красою. Просимо наступного 
разу зробити, як у Європі, – міні-
мум 3 тижні ярмарку», – вислови-
ла власну точку зору бізнес-леді 
Марина.

Валерія Наумова

Про появу лабі-
ринту у Житомирі 
знає кожен другий, 
проте досі невідома 
його доля.

Мова йде про те, що офі-
ційного відкриття лабіринту 
ще не було, а він уже потребує 
ремонту і заміни близько 60-ти 
зелених насаджень. Вартість 
проєкту Бюджету участі-2019 
«Зелений лабіринт» майже 1,5 
мільйона гривень. Відкриття 
лабіринту відбудеться тоді, 
коли управління капітального 
будівництва Житомирської місь-
кої ради передасть лабіринт на 
баланс КП «Парк», проте лабі-
ринт активно використовують 
вже більше місяця.

«По цьому проєкту замовни-
ком було управління капітально-
го будівництва, а підрядником – 
виконавцем робіт була приватна 

фірма. І зараз УКБ готує доку-
менти, згідно з рішенням викон-
кому міськради, про передачу 
на баланс цього лабіринту для 
КП "Парк".

Як тільки документи будуть 
готові, це можливо буде на на-
ступному тижні, то ми з пред-
ставниками КП «Парк», УКБ та 

підрядником проведемо повне 
обстеження, напишемо акт про 
недоліки, після цього підряд-
ник усуває недоліки, і після КП 
"Парк" приймає його на баланс, 
і буде його відкриття», – пояс-
нює директор КП «Парк» Ігор 
Леонченко.

Ми провели невелику ре-

візію лабіринту і серед усього 
побачили небезпечні гаки від 
сітки, що тримає туї, також 
у деяких місцях цю сітку по-
рвали. Всього декілька місяців, 
а лабіринт має понівечений 
стан. Близько 60 туй вже пов’яли 
або ж зламані.

«Я зайшла сюди з дитиною, 
і, чесно кажучи, доводилося 
постійно тримати ї ї за руку 
і казати в ту сторону не йти, бо 
там сітка зірвана, або обережні-
ше, бо там стирчить гак із сіт-
ки. Лабіринт виглядає цікаво, 
шкода, що люди вже встигли 

його зруйнувати», – розповідає 
житомирянка Наталія.

«Коли проходжу повз цей 
лабіринт увечері, то чую голо-
сну музику і матюки підлітків. 
Підозрюю, що вдень тут грають-
ся дітки з батьками, а ввечері – 
«молодняк», то і не дивно, що 
за місяць цей лабіринт вже вби-
тий», – ділиться студент Кирило.

Отож на баланс КП «Парк» 
лабіринт перейде лише після 
усунення недоліків, тому поки 
дана процедура не відбулася, 
варто бути обережнішим під 
час відвідування локації.

«Житомирське диво»:  
радість Покровського ярмарку вже у місті!

Яка доля житомирського  
зеленого лабіринту?
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Валерія Наумова

Нещодавно голова Жи-
томирської ОДА Віталій 
Бунечко затвердив нову 
структуру адміністрації.

Крім того, вже відкритий конкурс на 
зайняття вакантних посад департаментів 
та управлінь. Про це він розповів під час 
пресконференції у середу, 10 жовтня.

«Структура наступна: у нас до депар-
таменту регіонального розвитку приєдну-
ється управління дорожнього будівництва 
та інфраструктури і відділ менеджменту. 
Також з’явиться департамент культури, 

молоді та спорту – це новий підрозділ, до 
якого увійшли 2 управління. Також най-
ближчим часом буде призначено керівника 
служби у справах дітей. Вже є відкритий 
конкурс на ці посади», – зазначив голова 
Житомирської облдержадміністрації Ві-
талій Бунечко.

Також губернатор наголосив, що без 
змін залишиться департамент фінансів, 
департамент агропромислового розвитку 
та економічної політики, департамент 
праці, соціальної та сімейної політики, 
управління охорони здоров’я та управління 
освіти і науки, управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю, 
управління екології та природних ресурсів, 
державний архів Житомирської області, 
управління внутрішнього аудиту та контр-
ольно-аналітичної роботи.

Ірина Хоцька

Міністр Кабінету 
Міністрів Дмитро 
Дубілет сподівається 
на запровадження 
новітньої реформи 
вже цьогоріч.

9 жовтня на власній сторінці 
у Фейсбук чиновник повідомив, 
що на опрацювання були подані 
законопроєкти і акти уряду, які 
скасують обов'язковість трудових 
книжок.

Також Дмитро Дубілет поши-
рив подробиці та деталі цього ре-
формування. По-перше, громадя-

ни не будуть зобов'язані при наймі 
на роботу подавати роботодавцю 
свою трудову книжку. А отже, 
відповідно, роботодавцям не по-
трібно її перевіряти або зберігати. 
Передбачається, що усі дані про 
трудовий стаж фіксуватимуться 
в електронному реєстрі даних, 
котрі вже містять усю необхідну 
інформацію про трудовий стаж 
всіх українців з 2000 року.

По-друге, громадяни зможуть 
легко отримати електронний до-
кумент з інформацією про свій 
стаж в Інтернеті та продемонстру-
вати його своєму роботодавцю. 
Для того, щоб отримати цей доку-
мент, людині потрібно буде лише 
скористатися ЕЦП (електронний 
цифровий підпис – авт.). Самі ж 
роботодавці зможуть перевірити 
справжність документа за допомо-

гою QR-коду, який буде автоматич-
но накладатися на ці документи.

А ті, чий трудовий стаж роз-
почався ще до 2000 року, будуть 
мати можливість занести необ-
хідну інформацію в електронний 
реєстр – самостійно або через 
роботодавця. Тоді зберігати тру-
дову книжку як носій інформації 
зовсім не буде потреби.

Забороняти трудові 
книжки влада не буде.

«Можна буде так само просити 
свого роботодавця робити в ній 
записи і ставити штампи. Якщо 
хтось все ж захоче "колекціону-
вати" інформацію про свій стаж 
в трудових книжках, забороняти 
ми це, звичайно, не можемо. Але 
ні ви, ні роботодавець це тепер 

не зобов'язані робити», – написав 
Дмитро Дубілет.

Міністр зауважив, що сподіва-

ється прийняти закони, відповідні 
постанови і запустити все технічно 
вже цьогоріч.

Віталій Бунечко розповів 
про нову структуру 
Житомирської ОДА

В Україні планують  
скасувати трудові книжки

Валерія Наумова

Ще з 1 жовтня 2018 року 
у Житомирі змінилася тех-
нологія забору крові.

Замість звичного всім аналізу крові 
з пальця відтепер лікарі віддають пере-
вагу забору крові з вени за допомогою 
спеціального приладу – вакутайнера. До 

редакції «20 хвилин» звернулися читачі із 
запитанням: чому не у всіх медичних за-
кладах є можливість отримати забір крові 
саме за допомогою вакутайнера.

«Ми повинні у цьому питанні розді-
лити чітко первинну і вторинну медичну 
допомогу. Те, що стосується наших центрів 
первинної медико-санітарної допомоги, 
там, де забезпечується гарантований пакет, 
а це – загальний аналіз крові, цукор, холес-
терин і загальний аналіз сечі, то ось тут 
стовідсотково використовують вакутайнери.

Що стосується вторинної ланки, то 
так, можливі ситуації, 
коли забір крові відбува-
ється не вакутайнером, 
а знайомим усім спосо-
бом. Таке можливо у по-
ліклініках на Бердичів-
ській, 32, а також на Лесі 
Українки. Ці поліклініки 
належать до наших ста-
ціонарів, і тому там може 
бути дещо інша процеду-
ра забору крові», – зазна-
чає заступниця міського 
голови Марія Місюрова.

Отож отримати безбо-
лісний забір крові можна 
не в усіх закладах міста, 
тому якщо ви налаштовані 
на аналіз крові виключно 
вакутайнером, вам по-
трібно звертатися у центри 
первинної медичної допо-
моги, у приватні клініки 
або ж все-таки скориста-
тися класичним варіантом 
забору крові.

Де у Житомирі можна 
отримати забір крові 
вакутайнером
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Ірина Хоцька

Майже на кожно-
му кроці ми зіштов-
хуємося з проблемою 
невдалого пошуку 
майбутнього робочо-
го місця. Тому вини-
кає острах, а чи пра-
вильно я обрав для 
себе спеціалізацію, 
а головне, що робити 
з нею далі. Журна-
лісти «20 хвилин» 
дізнавалися, кого 
найчастіше шукають 
місцеві роботодавці.

Мовою статистики
Останній звіт Головного 

управління статистики у Жито-
мирській області щодо поточного 
соціально-економічного станови-
ща нашої області за січень-сер-
пень 2019 року демонструє, що 
рівень безробіття в області сягає 
близько 55,8% від загальної робо-
чої сили віком від 15 до 70 років.

А що там по зарплаті?
При цьому у січні-серпні 

поточного року розмір серед-
ньомісячної заробітної плати 
штатного працівника місцевих 
підприємств, установ та орга-
нізацій (з кількістю найманих 
працівників 10 і більше осіб) 
становив 8300 грн, що у 2 рази 
вище рівня мінімальної заро-
бітної плати (4173 грн). До речі, 
порівняно з відповідним періо-

дом попереднього року розмір 
заробітної плати житомирян 
збільшився на 16,2%.

Інтернет-пропозиції
Інтернет-сайт «Work.ua» де-

монструє, що найбільш затребу-
ваними на ринку праці м. Жи-
томира є люди із середньою 
або середньою спеціальною 
освітою. Причому найбільше 
пропозицій у категорії «Ро-
бочі спеціальності та вироб-
ництво», а також у сфері про-
дажів та закупівель (близько 
177 вакансій – авт.) А ось аут-
сайдерами рейтингу попиту 
виявилися працівники сфери 
страхування та продажу не-
рухомості (всього 4 вакантних 
місця – авт.). Причому найбільше 
всього шукають: операторів call 
центрів, сантехніків, торгових 
представників з авто, офіціантів 

та продавців-консультантів.

Експертна думка: в топі 
продавці та програмісти

Поспілкувавшись із керівни-
цею проєкту «Українська мережа 
оголошень» Юлією Невмержиць-
кою, з̀ясували, що наразі особли-
ва увага приділяється спеціаліс-
там з продажів і програмістам.

«Житомир мало відрізня-
ється від загальноукраїнських 
тенденцій. У топі – продавці та 
програмісти. Також надзвичайно 
багато пропозицій і стосовно ін-
женерів та навіть психологів. Не 
залишилася поза увагою і робо-
та, що потребує важкої фізичної 
сили. Приміром, потрібними є 
вантажники, посудомийники та 
будівельники. Зауважимо, що за-
гальною тенденцією є активні, 
молоді люди, що можуть і хочуть 

Валерія Наумова

До сторіччя Жи-
томирського держав-
ного університету 
ім. Івана Франка було 
відкрито декілька ви-
ставок, а також пре-
зентовано книгу.

У центральному корпусі та 
у корпусі № 4 розміщено вистав-
ку фотографій та малюнків до 
ювілею університету. Це вистав-
ки, що поєднують у собі історію 
та життя ЖДУ, а також картини 
студентів навчального закладу.

Крім того, у корпусі № 4 від-
булася презентація книги «Міс-
цева преса: посібник для ЗМІ». 
У ній зібрані основні принципи 
і основи журналістики, а також 
основи піар-діяльності для сту-
дентів 1–3 курсів.

Валерія Наумова

Сьогодні питання 
медицини – нагальне, 
оскільки з приходом 
холодів все більше 
людей звертаються 
до лікарів.

У Житомирі також збільши-
лась кількість хворих на грип 

та ГРВІ, тому схема запису до 
вузького спеціаліста – необхідна 
кожному. За словами сімейної 
лікарки Ірини, уже з цього року 
для того, аби потрапити до 
спеціаліста вузького профілю, 
необхідно буде мати направлен-
ня лікаря первинної медичної 
допомоги.

Отже, визначаємо 
наступну схему:

1. Для того, щоб отримати 
направлення до спеціаліста 

вузького профілю, для по -
чатку потрібно звернутися до 
свого сімейного лікаря. Спра-
ва в тому, що терапевт може 
направити до вузького спеці-
аліста лише в тому випадку, 
якщо потрібно детальніше 
вивчити захворювання, вста-
новити точний діагноз, або на 
додаткову консультацію;

2 . Звернення до лікарів-
спеціалістів, що призначені 
с імейним лікарем, будуть 
оплачуватися Національною 
службою здоров'я (після по-

чатку виплат за ці послуги 
у новій системі).  Держава 
також оплачуватиме візити 
без направлення до гінеколога 
та психіатра. Якщо пацієнт 
звертається до лікарів-спеці-
алістів за власним бажанням, 
він самостійно має сплатити 
за цей візит;

3. Після того, як ви отрима-
єте направлення від сімейного 
лікаря, вам потрібно скориста-
тися послугою електронної чер-
ги і отримати запис на прийом 
до вузького спеціаліста.

КОГО ШУКАЮТЬ  
житомирські роботодавці

Схема запису до вузького 
спеціаліста у Житомирі

Виставки, презентація книги:  
як ЖДУ святкує своє 100-річчя

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

Про фільтр сажі  
і не тільки  
(FAP, DPF) 

Продовження. 
Початок у попередньому номері

Дуже впливає на процес очистки 
вихлопних газів і використання філь-
трів сажі немаленька ціна на них, 
тому деякі автомобілісти просто його 
вирізають, не думаючи про наслід-
ки для двигуна. Зрозуміло, що осо-
бливий вплив сажа має і на організм 
людей. Дим від дизельних двигунів 
вважається особливо небезпечним 
через те, що його частинки мають 
канцерогенні властивості. Сажа не-
безпечна для легенів, тому що частки 
менші за п’ять мікрон у діаметрі не 
відфільтровуються у верхніх дихаль-
них шляхах.

Зупинюсь на моменті, що приско-
рює забруднення фільтра сажі і що 
перешкоджає його ефективному 
самоочищенню. Ресурс фільтра сажі 
нижчий у автомобілів, які часто 
експлуатуються у міському режимі: 
постійні прискорення і гальмування 
виробляють багато сажі (зверніть 
увагу на «дизель», який коптить 
при прискоренні руху у перехідний 
момент, а міські короткі дистанції 
не дають необхідний прогрів ви-
хлопної системи і не дозволяють 
ефективно працювати регенерації 
фільтра сажі). Великий вплив на 
фільтр сажі має якість пального. 
Воно впливає двома шляхами: а) 
«погане» паливо горить теж погано 
і сильно коптить, створюючи біль-
ше сажі; б) «погане» паливо може 
мати підвищену зольність – про це 
трохи нижче.

Впливає на фільтр сажі і стан па-
ливної системи. Чим гірше паливо 
розпилюють форсунки, тим більше 
створюється сажі, тим більший вплив 
на фільтр сажі. Дизельне пальне – 
нафтопродукт, який, як і масло, ство-
рює лакові і смолисті відкладення, 
які забивають мікродюзи форсунок, 
паливну рампу, регулятор тиску рам-
пи і т. д. Про це потрібно писати окре-
мо. Ресурс фільтра сажі залежить від 
використання моторного мастила, 
проте ця залежність дуже непроста, 
і я рекомендую уважно прочитати 
продовження цієї теми. Зауважу зра-
зу про використання мастил для ав-
томобілів з фільтром сажі необхідне 
«спеціальне». Моторні мастила, при-
датні для використання у дизельних 
двигунах, оснащених фільтром сажі, 
виробляються за технологією Low 
SAPS, що означає низьку зольність 
таких мастил.

Продовження цієї цікавої 
теми у наступному номері.

КУТОЧОК

ВОДІЯ
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Ірина Хоцька, 
      Руслан Мороз

Не знайшовши 
згоди на перемовинах, 
забудовник чітко за-
явив, що скандальне 
будівництво продо-
вжиться у будь-якому 
випадку.

У Житомирській міській раді 
10 жовтня за участю міського 
голови відбулися перемови між 
мешканцями кількох багатопо-
верхівок по вулиці Народицькій 
та забудовником.

Нагадаємо, що йдеться про по-
дії, які тривають вже більше двох 
років. Перманентна війна меш-
канців багатоповерхівок у районі 
міськмолзаводу у місті Житомирі 
з перемінним успіхом закінчилася 
поразкою містян, які неодноразово 
зверталися до усіх інстанцій з ви-
могою допомогти скасувати до-
звіл на будівництво автозаправної 
станції на земельній ділянці за 
адресою м. Житомир, проспект 
Незалежності, 29 (кадастровий но-
мер 1810136300:05:025:0017 – надалі 
земельна ділянка).

Проєкт «Смерть»
Коментуючи ці події, одна 

з мешканок даних будинків роз-
повідає: «Так, ми прямо в очі го-
ворили (забудовнику – авт.), що 
спочатку проти будівництва АЗК 
(автозаправний комплекс – авт.). 
На це нам відповили: АЗК буде, 
по-поганому або по-хорошому – 
залежить від нас. По-поганому – 
будувати будуть цілодобово, з охо-
роною. По-хорошому – врахують 
наші побажання зменшивши 
кількість платформ, посадять 
хвойні і т. д.»

Рік тому, у жовтні 2018 року, 
жителі району міськмолзаводу 
також зверталися за допомогою 
до міської влади. Вже тоді кон-
флікт тривав другий рік. Жи-
томиряни зазначали у своєму 
зверненні до міського голови, 
що протестують проти побудо-
ви АЗС – об’єкта підвищеної не-

безпеки на земельній ділянці за 
адресою: м. Житомир, проспект 
Незалежності, 29-а. Дана земель-
на ділянка безпосередньо меж-
ує з дитячим майданчиком, де 
граються діти, відпочивають до-
рослі. За їхніми словами, рівень 
земельної ділянки під дитячим 
майданчиком набагато нижчий 
проїжджої частини проспекту 
Незалежності, де рух транспорту 
дуже насичений, багатоповерхо-
ві будинки розташовані так, що 
протягу на дитячому майданчи-
ку немає. Усі небезпечні викиди 
під час діяльності АЗС будуть по-
трапляти на дитячий майданчик 
і, враховуючи те, що майже всі 
ці забруднюючі речовини важчі 
за повітря, вони осідатимуть на 
дитячому майданчику, перетво-
рюючи його на газову камеру для 
дітей.

У своєму зверненні жителі 
назвали проєкт побудови АЗС 
проєктом «Смерть». Вони вва-
жають: побудувати газову камеру 
у вигляді АЗС на земельній ді-
лянці у 10 метрах від дитячого 
майданчика та багатоповерхі-
вок – це втілити в життя цей 
смертоносний проєкт.

Влада робить вигляд, 
що допомагає

Тоді влада міста зробила ви-
гляд, що буде допомагати людям 
уникнути страшної смерті у ви-
падку отруєння. Навіть під час 
сесії 20 серпня 2018 року голова 
нашого міста Сухомлин С. І. за-
певняв усіх – і депутатів, і гро-
мадськість – що представники 
міськради ходять у суд, щоб 
захищати жителів району місь-
кмолзаводу. Але ще до початку 
судового засідання з’ясувалося, 
що у дорученнях представників 
Житомирської міськради з їх 
власними поясненнями немає 
жодного посилання на захист 
права житомирян на життя.

За словами жителів району, 
не було проведено жодних гро-
мадських обговорювань. На лю-
дей взагалі ніхто не зважав. Коли 
тільки почалася забудова, ще 
22 листопада 2017 року, всупереч 
судовій забороні невідомі почали 
проводити ті самі підготовчі робо-
ти – вивозити дерева. На прохання 

активістів, мешканців прилеглих 
до ділянки будинків пояснити ці 
дії дані люди відповіли, що на-
чальник КВЖРЕП № 4 В. А. Тичи-
на дав команду вивозити дерева. 
Коли одна з жінок почала роби-
ти відеозйомку на телефон для 
фіксації події, вийшов майстер 
КВЖРЕП № 4 і почав кричати на 
активістів, принижував честь та 
гідність людей, висловлювався 
нецензурно, ображав жінку, що 
проводила відеозйомку, навіть пе-
рейшов до активних дій, а потім 
утік з місця подій.

Активісти району, зустрівши 
10 жовтня 2019 року депутата Жи-
томирської міської ради, власника 
ПП КВЖРЕП № 4 Володимира 
Тичину, змусили його прокомен-
тувати події майже дворічної дав-
нини. Він сказав: «Ви трошки вза-
галі не володієте ситуацією. Там 
ЖЕКу і не було, там було ОСББ 
на Генерала Потапова, Ватутіна, 
Народицькій – ЖЕК, на жаль, до 
цих вулиць не має жодного від-
ношення. Це самостійні об’єкти 
господарювання. Ми ж там були 
до 2015-го року. Пам‘ятаєте, які 
ми порядки понаводили там? 
Ми повичищали посадочку, усе 
повигрібали. Навели порядочок, 
побілили дерева. Посадили ви-
ноградик, і було там все добре… 
Ми звідтіля самоусунулися – все 
там позаростало хащами, і там 
почалося будівництво. Я тоді ще 
був депутатом. Я ще тоді чув, що 
там буде заправка. Але мене за-
певняли, що там буде комерційна 
будівля. Запевняли представники 
архітектури. Так повинно було 
бути по документах. Я не знаю, 
як так сталося».

Документальна «хитрість»
Дійсно, третя сесія сьомого 

скликання рішенням від 28.12.15 за 
№ 48 затвердила детальний план 
території розміщення об'єктів гро-
мадського призначення та об'єктів 
обслуговування транспорту по 
вул. Ватутіна, 29 (зараз проспект 
Незалежності – авт.) у місті Жито-
мирі (з метою реалізації земельної 
ділянки на земельних торгах).

Незабаром було зареєстровано 
право власності на дану земельну 
ділянку «для будівництва та об-
слуговування будівель торгівлі». 
Що саме малося під назвою «будів-

лі торгівлі» – не уточнювалося. Але 
ця маленька деталь потім зіграє 
фатальну роль у судах.

Також згодом з’ясувалося, що 
громадські слухання 01.12.2014 
року для виготовлення місто-
будівної документації, а саме 
детального плану територій, за 
вищевказаною адресою нібито 
були. Але звіт про проведення 
таких громадських слухань від-
сутній на сайті міської ради, 
що є безпосереднім порушен-
ням Постанови КМУ № 555 від 
25.05.2011 року, статті ст. 21 ЗУ 
«Про регулювання містобудів-
ної діяльності», чим посадовці 
суттєво порушили права жи-
телів даного мікрорайону, що 
в подальшому й призвело до 
будівництва АЗС поблизу ди-
тячих майданчиків та жилих 
будинків. При цьому також було 
встановлено, що дана земельна 
ділянка виділялася та прода-
валася з аукціону не під будів-
ництво АЗС, а під вже готовий 
проєкт разом із містобудівними 
умовами й обмеженнями щодо 
можливості будівництва в меж-
ах земельної ділянки, про що й 
свідчить рішення Житомирської 
міської ради № 48 від 28.12.2015 
року з додатками та проєктна 
документація щодо відведення 
земельної ділянки.

Така несподіванка для забу-
довника привела до того, що на 
зустрічі представників громади 
та забудовника у міській раді було 
вирішено звернутися до суду.

Суд заборонив проводити 
будь-які роботи на вказаній ді-
лянці. Але череда судів тоді 
тільки починалася. Також про-
водилося досудове розсліду-
вання кримінальної справи 
№ 12019060020002431 від 14.06.2019 
щодо фальсифікації громадських 
слухань та підробки протоколу 
громадських слухань від 01.12.2014 
р. з цього питання.

Незважаючи на вищевикла-
дене, без проведення оцінки 
впливу на довкілля 19.07.2019 
р. ТОВ «ЮПІДЖІ» код ЄДР 
38862560 отримало дозвіл № IV 
113192001524.

28.08.2019 р. управління 
Державно-будівельної 
інспекції Житомирської 

області призупинило 
дію містобудівних умов 
на об’єкт будівництва 
АЗС/АЗК на проспекті 
Незалежності, 29 через 
численні помилки – 
відсутність цифрових 
даних про відстані дано-
го об’єкта від житлових 
будівель, червоної лінії, 
від інших забруднюю-
чих атмосферу об’єктів.

Найкраща охорона  
для АЗС – «тітушки»

Але у жовтні цього року робо-
ти знову активізувалися. Жителі 
району також знову вийшли на 
акції протесту. Як результат, за-
будовником були залучені так 
звані «тітушки» – молоді хлопці, 
які нібито охороняли об’єкт бу-
дівництва, але насправді більше 
наводили жах на мешканців при-
леглих будинків.

Дійшло до того, що 
у дворі будинку по про-
спекту Незалежності, 37 
була підірвана газова 
граната.
Мешканці злякалися не на 

жарт і викликали поліцію. Було 
зареєстровано заяву, але напад-
ників не знайшли. Вони встигли 
втекти до приїзду патрульної 
поліції. Протистояння між жи-
телями району та забудовником 
привели до втручання міського 
голови Сергія Сухомлина. Було за-
пропоновано організувати зустріч 
представників громадськості та 
жителів району із забудовником 
у кабінеті міського голови. Але 
коли на цю зустріч намагалися 
потрапити журналісти газети 
«20 хвилин», то радник міського 
голови Олександр Черняхович не 
допустив їх.

Потім у кабінеті міського голо-
ви відбувся такий діалог із Сергієм 
Сухомлиним.

Сергій Сухомлин: Це робоча 
нарада, а не піаракція. Залишайте 
заявку про те, що ви планували 
приходити.

20 хвилин: Нас запроси-
ли люди. Та й взагалі, згідно 

Проєкт «Смерть» на дитячому 
майданчику: мешканці 
багатоповерхівок за гроші  
та примарні обіцянки погодились  
на будівництво АЗС біля своїх осель
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із законодавством, ЗМІ мають 
право бу ти прис у тніми на 
будь-яких зборах і нарадах, які 
влаштовує влада.

Сергій Сухомлин: Ми чекали 
тих, з ким був у нас діалог.

20 хвилин: До Вас люди сту-
кають у двері, хочуть потрапити 
на прийом. Чи будуть Ваші по-
дальші засідання з цього питання 
відкритими для ЗМІ?

Сергій Сухомлирн: Для 
чого? Я буду орієнтуватися на 
рішення людей. Сьогодні мені 
ні один не сказав, що хоче вас ба-
чити. У мене у день валом нарад. 
І якщо ви будете сюди приходити 
щодня без узгодження – ви звину-
ватите мене у непрозорості.

20 хвилин: А що Ви прихову-
вали там, за зачиненими дверима, 
наполегливо виганяючи нас?

Сергій Сухомлин: Абсолют-
но нічого. Тут була тільки влада 
і люди. Та я кожен день тут з ки-
мось закриваюсь. А журналістів 
я не зобов'язаний запрошувати. 
Це не піаракція. Для людей важ-
ливіше досягти вирішення питан-
ня, а не Вашого піару.

У цей час у соцмережі серед 
жителів району почали розпо-
всюджуватися пропозиції за-
будовника, а саме представника 
ТОВ «ЮПІДЖІ», за якими забу-
довник має:

1. Віддати близько 20 сотих 
землі на баланс ОСББ та облашту-
вати там парковку автомобілів для 
мешканців будинків з відеокаме-
рами.

2. Перерахувати 2,5 мільйона 
гривень на рахунок ОСББ.

3. Висадити п'ятиметрові туї 
у два ряди по внутрішньому пе-
риметру майданчика.

4. Влаштувати сучасну велику 
дитячу площадку, а також зони 
відпочинку для барбекю.

5. Викупити квартирі у меш-
канців, які погодяться змінити 
місце проживання.

Чим закінчилася історія…
Представники громади од-

разу розгубилися та взяли тай-
маут до двадцятої години вечора, 
коли, порадившись із жителями 
прилеглих районів, вони змо-

гли б надати відповідь. Але вже 
було зрозуміло, що забудовнику 
вдалося внести розбрат у лавах 
активістів і таким чином отри-
мати перемогу.

Коментарі мешканців були 
різноманітними:

• «Ми програли тому, що ні-
чого не змінилося. Для нас норми 
ДБН 2011 року – для інших закони 
інші. Треба зрозуміти, що влада 
і міста, і країни повністю у на-
шому випадку на стороні Петрен-
ка (забудовник – авт.) і його АЗС, 
і всі закони будуть працювати 
тільки на Петренка і таких, як 
він. Відтепер ми будемо бороти-
ся з існуючою владою у країні. Це 
ми повинні зрозуміти дуже чітко, 
і кожен для себе вирішити»;

• «Як це? А що, ми дійшли 
згоди??? У нас же ще справа у Вер-
ховному Суді! І ще одна у проку-
ратурі! Зачекайте здаватися!»;

• «А майданчик між 37 бу-
динком не потрібно (будувати – 
авт.)? Наш будинок теж відсто-
ював позицію проти заправки. 
Чи нашим дітям не належить 
виплата компенсації?!»;

• «Ми що, продалися? Ого…»;
• «Майданчик ніяк не впли-

ває на наше рішення. Це не озна-
чає, що ми вже погодились тощо. 
Майданчик ніхто не обговорював 
з ними. Після нашої зустрічі на 
ранок юрист повідомив, що Пе-
тренко увечері оплатив елементи 
(йому так захотілось) (ймовірно, 
дитячого майданчику – авт.), і щоб 
хтось із мешканців у вівторок 
вийшов показав, куди вкопати. 
На наше рішення це не впливає 
ніяк, і не потрібно це розцінюва-
ти як згоду. Нас поставили перед 
фактом. На прийняття рішення 
нам дали тиждень. Через тиждень 
ми маємо їм повідомити, чи пого-
джуємося на АЗС чи продовжуємо 
боротися»;

• «Наразі згоду на АЗС від нас 
ніхто не отримував. Ще трошки 
внесу ясність позиції, яку озву-
чував Петренко на зустрічі. Пе-
тренко сказав, що буде будувати 
незалежно від нашої згоди, треба 
буде, то хоч уночі. Якщо корот-
ко стосовно грошей, які буцімто 
він нам обіцяє, то він озвучив 

те, що ці кошти він або витра-
тить на охорону, або все пройде 
мирно, і їх отримають мешканці. 
Рішення приймати нам усім».

Але на зустрічі о двадцятій 
годині вечора 10 жовтня вияви-
лося, що жителі району, продо-
вжуючи декларувати боротьбу 
проти АЗС, вже почали у своїй 
більшості рахувати, на що ви-
тратять обіцяні гроші.

На зустрічі один із власників 
ТОВ «ЮПІДЖІ» з розміром уста-
новчого фонду в 50% Володимир 
Петренко прокоментував ситуа-
цію наступним чином: «Я не ро-
зумію, що вам ще треба. Ми все 
вже і так зробили, як ви того хо-
тіли. Ми змінили проєкт. Розвер-
нули станцію в інший бік. Тепер 
ближче до вас буде знаходитися 
операторна. Заправні колонки 
далі. Якщо буде ваша воля – мої 
працівники завжди для вас. 
Приходьте, домовляйтеся. Якщо 
вам треба ландшафтний благо-
устрій – підходьте, кажіть номер, 
куди і на яке ОСББ перерахувати 
треба кошти. Компанія ЮПІДЖІ 
завжди за екологію. Ви боїтеся, 
бо надивилися на ту чорну сажу, 
що вилітає з автівок. За нашими 
стандартами, близько 95% оті-
єї сірки у нас фільтрується. Це 
загальнодоступна інформація. 
Також у нас буде невеликий потік 
авто. Ми так розмістили АЗС, 
пішовши назустріч людям, щоб 
вантажівки туди не заїхали. Я ро-
блю все максимально добре для 
людей. Але я сподіваюсь, що ми 
домовимося. Все буде добре. Ок, 
що вам та заправка? Перед вами 
побудують торговий центр, і ви 
нас навіть не побачите. Ок, без 
питань. Ми перепишемо на вас 
ті 20 соток або на корись фонду 
міста. Вона нам не потрібна. І на 
ОСББ готовий переписати її, хоч 
я заплатив за неї кошти».

– Тоді що робити з тітушка-
ми? Зробіть з ними щось!

– Я реально не знаю, хто ці 
хлопці. Вони самі нападають на 
моїх будівельників, обливають 
бензином. Взагалі так: якщо ви 
мені гарантуєте, що не буде не-
адекватів, нападаючих на буді-
вельників, – ми все вирішимо. 

А взагалі, я так розумію, що 
ви наполягаєте на своєму і не 
збираєтеся підтримувати нія-
ких діалогів, і вам нічого не по-
трібно. За що ви боретеся? За 
екологію? Так чого ви не їздите 
велосипедом?»

Ну і наостанок розповіді ко-
ментар міського голови Сергія 
Сухомлина: «Інвестор готовий 
викупити квартири. Я дуже 
чітко розумію його… Вику-
пити ці квартири буде вигід-
ніше. І взагалі, що він приїхав 
сюди, – це дуже круто. Він – не 
проста людина, представник 
величезної компанії, і приїхав 
сюди. І ось вже пройшли суди, 
у них купа втрат, а він все одно 

готовий до зустрічі. Ось тільки 
люди нечесно поводяться. Вони 
спекулюють на цьому, вимагаю-
чи грошей. Вони доводять, що 
все незаконно, без експертиз. 
Я сам поговорив з експертами, 
і вони стверджують, що все до-
бре. Документи в нормі. І ось 
мені інвестор сказав, що до 
нього двічі приїжджали люди 
домовлятися. Дві групи. І кож-
ній з них він дав по 10 тисяч 
доларів. Бажання отримати гро-
ші третьою групою він вважає 
хамством. А взагалі, найбільше 
обстановку розпалюють конку-
ренти ЮПІДЖІ, їхні сусіди-кон-
куренти. Ось вони цей конфлікт 
і спровокували».

 Відповідь заступниці міського голови щодо будівництва АЗС

 Тітушки поблизу забудови Люди протестують проти будівництва АЗС біля своїх будинків
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Микола Корзун

Звільнили, бо вирі-
шили поквитатися!

На цьому тижні, 17 жовтня 
2019-го року, у Бердичеві від-
будеться подія, яка має підбити 
підсумок тривалої історії роз-
витку подій навколо посади 
директора Бердичівського ме-
дичного коледжу. У квітні 2017-
го року сесія Житомирської об-
ласної ради, порушивши кілька 
норм, правил і, швидше за все, 
сповідуючи принцип револю-
ційної доцільності, звільнила 
директора Бердичівського ме-
дичного коледжу Володимира 
Клименюка. Провини і недо-
ліки колишнього директора 
проголошувалися на будь-який 
смак: пану Клименюку інкримі-
нували доведення до самогуб-
ства студентки, яка наклала на 
себе руки у Вінницькій області 
за рік до сесії облради. Дирек-
тор коледжу навіть виявився 
винуватий ще й у тому, що у од-
нієї зі студенток коледжу зна-
йшли чи вилучили наркотичні 
препарати. Кампанія «проти 
Клименюка» була організована 
масштабно, і до неї долучили-
ся не лише бердичівські, але й 
житомирські активісти. Проте 
головним ресурсом, який до-
магався звільнення директора 
Бердичівського медичного 
коледжу, виявилися депутати 
кількох фракцій Житомирської 
обласної ради. Проти Володи-
мира Клименюка голосували 
депутати від Радикальної пар-
тії, «Свободи», «Самопомочі» та 
Блоку Петра Порошенка «Со-
лідарність». Повертаючись до 
6 квітня 2017 року, коли у залі 
обласної ради вирували при-
страсті щодо звільнення так 
званого «скандального дирек-
тора», треба згадати, що далеко 
не всі депутати погоджувалися 
із огульними, нічим не підкрі-
пленими звинуваченнями на 
адресу Володимира Клименю-
ка. Ба більше, лунали голоси 
і висловлювалися думки про 
те, що звинувачення на зразок 
«усі знають, який з Клименюка 
директор» або «скільки можна 
терпіти безчинства Клименю-
ка», не можна вважати достатні-
ми для звільнення директора як 
фахового працівника. Самому ж 
В. П. Клименюку, який намагав-
ся виступити на сесії і пояснити 
депутатам безпідставність і на-
віть абсурдність висловлених на 
його адресу звинувачень, не до-
зволили цього зробити. Вже по-

тім, коли історія зі звільненням 
Володимира Клименюка набула 
вигляду конфлікту із судовою 
тяганиною, стало зрозуміло, 
що директора Бердичівського 
медичного коледжу звільнили 
лише для того, щоб поквитати-
ся за певні образи чи претензії 
недоброзичливців.

Було зрозуміло, що 
прізвища цих персо-
нажів, які вирішили 
позбутися «скандаль-
ного директора», слід 
шукати у середовищі 
депутатів Житомир-
ської облради.

Але на підтримку вже звіль-
неного директора кинулися 
члени педагогічного колекти-
ву коледжу, які майже місяць 
оббивали пороги керівництва 
Житомирської обласної ради 
і кабінет голови Житомирської 
обласної адміністрації Ігоря 
Гундича. Вже за півтора міся-
ця після рішення сесії облради 
про звільнення Володимира 
Клименюка Житомирський 
районний суд ухвалив рішен-
ня про зупинення дії рішення 
сесії, а це означало, що ексди-
ректор мав бути відновлений 
на посаді. Але влада вирішила 
не здаватися. Про визнання 
своєї помилки обласна рада не 
збиралася навіть думати. На-
віть більше, апеляційна скарга 
в обласному суді була вирішена 
на користь обласної ради, і Во-
лодимир Клименюк змушений 
був звертатися аж до Верховно-
го Суду України.

«Тимчасовий» директор –  
на роки?

Поки тривали судові засі-
дання, у коледжі було призна-
чено тимчасово виконуючого 
обов’язки директора. Після 
невдалої спроби зробити ди-
ректором коледжу викладача 
Житомирського інституту мед-
сестринства, керувати навчаль-
ним закладом запросили під-
полковника міліції В’ячеслава 
Шевченка, який мав досвід 
роботи у закладах пенітенці-
арної системи України. Звісно 
ж, тимчасовий виконуючий 
обов’язки директора коледжу 
мав би працювати на такій від-
повідальній посаді не більше 
двох-трьох місяців. Далі, згід-
но з вимогами законодавства, 
обласна рада змушена була б 
оголосити конкурс на заміщен-
ня вакантної посади директора 
навчального закладу.

Але минали місяці, 
минув рік «тимчасово-
го» директорства пана 
Шевченка, а про кон-
курс ніхто й не  
згадував.
І лише у листопаді 2018-го 

року Житомирська обласна 
рада оголосила конкурс, який 
мав завершитися виборами 
директора Бердичівського ме-
дичного коледжу аж у… люто-
му 2019-го року. Але за місяць 
до проведення таких виборів 
конкурс було провалено. Об-
ласна рада посилалась на змі-
ни у законодавстві, а тому обох 
кандидатів, які вирішили було 
взяти участь у лютневих вибо-
рах директора Бердичівського 
медколеджу, було знято з кон-
курсу. Конкурс було обіцяно 
провести пізніше, але влада 
знову почекала півроку, аби вже 
у липні 2019-го року оголосити 
про те, що вибори директора 
Бердичівського медколеджу від-
будуться 17 жовтня 2019-го року.

Конкурс – на носі,  
але дива не 
припиняються

І ось тепер, напередодні 
17 жовтня, коли конкурс, як-то 
кажуть, на носі, у Бердичеві від-
буваються не зовсім зрозумілі 
речі. По- перше, для всіх оче-
видно, що В. С. Шевченко у ви-
борах нового директора брати 
участі не буде. Немає на те жод-
них підстав. Він, до речі, не мав 
права і виконувати обов’язки 
директора медичного навчаль-
ного закладу. Причому – аж 2,5 
року. До того ж колишній мілі-
ціонер не лише чинив кадровий 
«безпредєл», звільнивши близь-
ко трьох десятків працівників 
коледжу. У Бердичівському 
медичному коледжі виявлені 
зловживання та нецільове ви-

користання коштів аж на 1,5 
мільйона гривень! Звісно, усі ці 
фінансові «дива» робилися із 
відома тимчасового директора. 
До того ж у бухгалтерії коле-
джу працювала його дружина, 
а його першим заступником 
також було призначено родич-
ку. Так що коледж керувався за 
найсучаснішими методиками 
із розвитку корупції, кумівства 
та інших новацій, якими жоден 
вуз Житомирщини ще ніколи 
так не відзначався. Здавалося 
б, у такій ситуації керівництво 
обласної ради мало б бити на 
сполох, а директора, нехай 
і тимчасового, варто було б не-
гайно попросити «на вихід». 
Тим паче, що пан Шевченко 
також готується до проведення 
виборів нового директора. У до-
волі оригінальний спосіб. Так, 
наприклад, він не втомлюється 
поширювати думки про те, що 
виборів як таких не відбудеться, 
оскільки члени колективу ко-
леджу начебто не сприймають 
жодного із двох кандидатів, 
які запропоновані для вибо-
ру. А до того, щоб написати 
заяву і піти геть, тимчасовий 
директор поки що не дозрів. 
Спочатку спливла інформація 
про те, що заяву про звільнення 
пан Шевченко написав, але по-
тім начебто відкликав. Ну і як 
може піти із посади тимчасо-
вий директор, коли до коледжу 
може повернутися колишній 
директор Володимир Климе-
нюк? Цього, схоже, не можуть 
сприйняти і у Житомирській 
обласній раді, бо ж виходить, 
що усі звинувачення, усі гріхи 
В. П. Клименюка виявилися зви-
чайною мильною бульбашкою. 
До речі, керівництво Житомир-
ської обласної ради жодного 
разу за два з половиною роки 
не висловилося стосовно си-
туації навколо Бердичівського 
медичного коледжу. Не лише 

у Житомирі і в області загалом, 
але й у самому Бердичеві ніхто 
не знає про те, що двічі поважні 
столичні комісії перевіряли ді-
яльність тимчасового директора 
В’ячеслава Шевченка. В обласній 
раді навіть припис стосовно зло-
вживань у Бердичівському мед-
коледжі отримали, але певних 
наслідків чи певної реакції від 
керівництва Житомирської об-
ласної ради досі не було. Таке 
враження, що десь у верхах ди-
ректор-міліціонер, якому варто 
подумати про відповідальність 
за «подвиги» у кріслі директора 
медичного навчального закладу, 
має волохату «лапу», яка його 
міцно тримає. До речі, члени 
трудового колективу Берди-
чівського медичного коледжу 
й досі не вірять у те, що «ера 
Шевченка» наближається до 
свого безславного завершення. 
Тому у коледжі й досі панує 
страх. Ану вибори знову не від-
будуться, і тоді чергова хвиля 
звільнень зачепить кожного, 
хто був нелояльним, хто чекав 
Клименюка чи просто вчасно не 
висловив свій варіант шанування 
пана Шевченка. Ось так ми живе-
мо, так навчаються наші діти-сту-
денти, а про порядок у Бердичів-
ському медичному коледжі, про 
те, чому звільняються педагоги 
та фахівці, як загалом проходить 
процес кадрового поповнення 
колективу, сьогодні нікому немає 
діла. Годі говорити про гурто-
житок для студентів, який було 
збирався облаштувати колишній 
директор Володимир Клименюк. 
Тимчасовий директор вирішив 
не заморочувати собі голову про-
блемою гуртожитку для студен-
тів і просто віддав приміщення 
для потреб правоохоронних 
органів. Що скажеш, на то він 
і міліціонер! Але схоже на те, що 
у Житомирській обласній раді 
досі ніхто не обурювався діями 
пана Шевченка. Більше того, не 
так давно, всього півтора місяці 
тому, В’ячеслав Шевченко був 
удостоєний почесної грамоти 
Житомирської обласної ради. За 
які заслуги та досягнення, сказа-
ти важко. Адже реальні справи 
у коледжі розвиваються якраз із 
точністю навпаки. І не грамоти 
давати горе-керівникові треба, 
а гнати його, як кажуть у народі, 
у три шиї.

Хтозна, як воно буде далі. 
Завтра – конкурс, і «ера Шев-
ченка» насправді завершиться. 
Безславно, як і почалася. Але 
наслідки керівництва директо-
ра із міліцейською біографією 
ще доведеться розхльобувати. 
У тому числі – і керівництву Жи-
томирської обласної ради.

Подія тижня на Житомирщині – 
бердичівський «вибір»



9 Середа, 16 жовтня 2019WWW.ZT.20MINUT.UA Спорт

Як діяти покупцю,  
який випадково розбив 
чи пошкодив товар  
у магазині?

До Пулинського бюро право-
вої допомоги звернулася Ольга 
Закревська (ім'я та прізвище 
змінені з етичних міркувань – 
прим. автора). Жінку цікавило, 
чи несе вона відповідальність 
за випадково пошкоджений то-
вар у торговельному закладі. 
Консультацію у межах проєкту 
«Я маю право» надали фахів-
ці Пулинського бюро правової 
допомоги.

Ризик випадкового знищення 
або випадкового пошкодження 
товару переходить до покупця 
з моменту передання йому товару. 
Тобто коли продукція не переда-
на покупцю, ризик пошкодження 
лежить на власникові/магазино-
ві, а тому покупець не повинен 
сплачувати кошти за розбитий/
зіпсований товар, оскільки він ще 
не придбав його (ст. 668 Цивіль-
ного кодексу України).

У випадку коли адміністрація/
охорона магазину наполягає на 
сплаті за такий товар, необхідно 
вимагати скласти акт про нане-
сення шкоди та надати факти, які, 
на думку адміністрації магазину, 
доводять вину покупця.

Слід підкреслити, що вину 
покупця, а також те, чи повинен 
він платити за такий товар, може 
встановити тільки суд. Тобто по-
купець повинен пам’ятати – нічого 
на місці не оплачується, на місці 
тільки фіксується. Якщо адміні-
страція магазину відмовляється 
складати будь-які акти і однаково 
вимагає сплатити кошти, покупець 
повинен пам’ятати, що відповідно 
до ч. 2 ст. 17 Закону України «Про 
захист прав споживачів» заборо-
няється примушувати споживача 
придбавати продукцію неналеж-
ної якості або непотрібного йому 
асортименту. Однак споживачу 
необхідно довести, що він роз-
бив/зіпсував товар випадково. 
І у цьому може дуже допомогти 
як варіант запис із камери віде-
оспостереження.

У випадку, коли адміністрація/
охорона магазину переходить до 
більш рішучих дій і взагалі не ви-
пускає покупця з приміщення, 
слід згадати ще й про пункти 1, 4 
і 5 статті 19 Закону України «Про 
захист прав споживачів», в яких 
йдеться про заборону нечесної 
підприємницької практики та 
агресивної діяльності.

У випадку, коли після всіх ар-
гументів покупця однаково про-
довжують примушувати платити 
за розбитий/пошкоджений товар 
і відмовляються складати акт та 
фіксувати ситуацію на місці, він 
повинен викликати поліцію.

Більше інформації про про-
єкт « Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті 
pravo.minjust.gov.ua та за но-
мером 0 800 213103 (єдиний 
контакт-центр надання без-
оплатної правової допомоги)

КОЛОНКА

Ірина Хоцька

19 жовтня у м. Жи-
томирі, за адресою: 
вул. Вітрука, 42/7 усі 
бажаючі містяни 
зіграють в шахи за но-
вою, швейцарською, 
системою.

Цього разу відповідальність за 
організацію та проведення зма-
гань було покладено на шахову 
школу «Тура». Організатори по-
відомляють, що вони раді вітати 
усіх охочих під час запланованого 

заходу як у якості учасників, так 
і в якості глядачів. До речі, для 
майбутньої участі у заході перші 
повинні завчасно зареєструвати 
власну кандидатуру за онлайн-
формою у мережі Інтернет.

Відкриття змагань відбудеться 
близько 10:30 ранку, а командний 
склад представлятиме 1 дорослий 
та 1 дитина (віком до 16-ти років). 
Обов̀язковим є і турнірний внесок 
розміром у 150 гривень.

Також зазначимо, що сімей-
ний шаховий турнір відбудеть-
ся за швейцарською системою 
у 7 турів та з часовим контролем 
у 10 хвилин плюс 5 секунд. Усіх 
переможців буде відзначено гра-
мотами, медалями та цінними 
подарунками.

Міністерство охо-
рони здоров’я України 
планує відмовитися 
від застарілих медич-
них довідок та медич-
них документів, що 
несуть у собі коруп-
ційну складову.

Така інформація розміщена на 
офіційній сторінці МОЗ України. 
З 9 до 15 жовтня команда міністер-
ства збирає пропозиції професій-
ної медичної спільноти і громадян 
щодо дерегуляції та скасування 
застарілої медичної документації.

Команда міністерства запро-
шує залишити свої пропозиції 
щодо медичних довідок на офіцій-
ній Facebook-сторінці міністерства 
або надіслати їх на електронну 

адресу комунікаційної команди 
we@healthcentre.media На цьому 
тижні у міністерстві відбудуться 
наради з представниками лікар-
ських асоціацій та профільними 
фахівцями. Розпочнуть працюва-
ти робочі групи, перед якими мі-
ністр Зоряна Скалецька поставила 
завдання напрацювати документи 
та проєкти рішень щодо скасуван-
ня застарілих медичних довідок.

«Медична документація має 
відповідати стандартам країн 
Європейського Союзу. Ми маємо 
відмовитись від бюрократичних 
документів і довідок. Особливо від 
тих, які обросли корупційними 
схемами. Ми плануємо скасувати 
довідки і документи, які гальму-
ють ефективну роботу охорони 
здоров’я», – зауважує міністр охо-
рони здоров’я України Зоряна 
Скалецька.

Ірина Хоцька

8 жовтня на «Спар-
так Арені» заверши-
лася футбольна гра за 
Кубок міста з футболу.

У фіналі житомирська коман-
да обіграла свого суперника – 
«Дангард» (Садки) з рахунком 1:0. 
Вирішальний для нашої команди 
гол був забитий на доданих хвили-

нах першого тайму Петром Савчу-
ком, якого було визнано кращим 
гравцем турніру.

Одразу після закінчення матчу 
титул кращого гравця кубку дістав-
ся знову ж таки Петрові Савчуку – 
СДЮСШОР «Полісся» (Житомир), 
який і відзначився переможним 
голом у фіналі, а кращим ворота-
рем став Олександр Бондарець із 
ФК «Дангард» (Садки).

Вже 9 жовтня юніори «Поліс-
ся» у Києві гратимуть матч 5-го 
туру першості України «Ю19» 
проти «Чемпіона».

У  с у б о т у,  1 9  ж о в т н я , 
о 04:30 у програмі «Великий 
бокс» – пряма трансляція зі США 
об'єднавчого поєдинку між чем-
піоном світу у напівважкій вазі 
за версією WBC Олександром 
Гвоздиком і чемпіоном за версією 
IBF росіянином Артуром Бетер-
бієвим. Сам бій пройде на арені 
Liacouras Center у Філадельфії 
(США).

Це вже не перша зустріч бок-
серів: перший поєдинок пройшов 
у межах аматорського турніру 

у 2009 році. Тоді в першому ра-
унді Гвоздик достроково програв. 
Тепер у українця буде шанс взяти 
реванш, але вже на профі-рингу. 
А також об'єднати два пояси – 
WBC і IBF. Не пропустіть важливу 
спортивну подію цієї осені в субо-
ту, 19 жовтня, о 04:30 у програмі 
«Великий бокс» на «Інтері»!

А  н а п е р е д о д н і  б о ю  – 
у п'ятницю, 18 жовтня, о 22:00 – ди-
віться на «Інтері» документальний 
спецпроект «Олександр Гвоздик. 
Перемоги в рингу і в житті».

У Житомирі 
відбудеться сімейний 
шаховий турнір

Наші перемогли: юніори 
ФК «Полісся U19» 
виграли кубок міста

Медичні довідки – 
у минуле: МОЗ  
відмовиться від  
застарілої документації

«Великий бокс» на «Інтері»: 
Олександр Гвоздик  
vs Артур Бетербієв
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Як правильно 
влаштувати 
каналізацію  
у будинку
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Житло повинно мати усі умо-
ви для надійного і комфортного 
проживання у ньому, і саме ви-
користання якісних комунікацій 
дозволяє облаштувати у будин-
ку все на високому рівні. Прове-
дення каналізації є необхідною 
процедурою: потрібно провести 
труби, надійно встановити усі 
необхідні деталі по каналізації, 
а також надійно провести кому-
нікації, які слугуватимуть довго 
і на високому рівні. Крім того, 
важливо пам’ятати, що саме від 
вибору тієї чи іншої каналіза-
ції залежить, наскільки якісно 
вона буде встановлена, як довго 
прослужить і наскільки та чи 
інша каналізація підходить для 
вашого будинку.

Запам’ятайте, що від 
вибору каналізації за-
лежить те, наскільки 
вона буде ефективно 
функціонувати, чи 
зможе вона виконува-
ти усі необхідні функ-
ції і наскільки надійно 
така каналізація слу-
житиме.

Важливо встановлювати її 
так, щоб вона працювала без 
дефектів, не протікала і була 
ефективною. Носіння води 
з колодязю, туалет надворі – 
років двадцять тому такі умови 
життя у приватному будинку 
нікого б не здивували. Однак 
цивілізація рухається вперед, 
комфорт і зручність цінуються 
насамперед, і сучасну людину 
навряд чи влаштує те, що ко-
лись вважалось нормою.

Монтаж каналізації
Каналізаційні системи ма-

ють різні – складніші і прості-
ші – схеми. Всі вони складають-
ся з двох частин: внутрішнього 
і зовнішнього контуру. Вну-
трішній контур розміщений 
у будинку, зовнішній, відпо-
відно, надворі.

Коли ви визначились із міс-
цезнаходженням септику, по-
значте точку виводу з будинку 

труби внутрішніх мереж. Тут 
у фундаменті пробивається 
дірка, крізь яку буде проходити 
труба. Усі каналізаційні стоки 
повинні сходитись у точці ви-
воду труби з фундаменту.

Найкраща каналізацій-
на схема – та, де пе-
редбачено установку 
стояка, до якого підво-
дяться всі труби і точ-
ки зливу води в домі.

Каналізаційні труби у домі 
можуть прокладатись двома 
способами: зовнішнім (крі-
плення до стін за допомогою 
хомутів) або прихованим (під 
підлогою і в перегородках). 
Кожен спосіб має свої плюси 
і вибирається залежно від спе-
цифіки будинку.

�� Переваги встанов -
лення каналізації відкри-
того типу:

• Простий доступ до труб 
для ремонту та інших маніпу-
ляцій;

• Протікання та інші недо-
ліки оперативно і вчасно вияв-
ляються;

• Швидкий розбір і ремонт 
системи без пошкодження по-
білки;

• Засмічення легко усува-
ються.

Серед ва д :  не надто ес-
тетичний зовнішній вигляд, 
складнощі у прибиранні (пи-
люка і бруд накопичуються на 
трубах і під ними, доведеться 
регулярно вичищати).

�� Плюси прокладання 
каналізації у підлозі:

• Естетичність;
• Хороша шумоізоляція 

при проходженні стоків через 
труби.

Серед недоліків: складнос-
ті доступу до каналізації для її 
ремонту.

Правильна установка 
і монтаж

Монтаж каналізації у при-
ватному будинку передбачає 
таке проектування та підклю-

чення, де труби не будуть пе-
ретинатися із системою водо-
постачання. Правильно робити 
відстань між лініями як міні-
мум у півтора метра. Труби для 
водопроводу і каналізації додат-
ково утеплюють, адже взимку 
вони можуть замерзнути. Якщо 
робити це своїми руками, то 
тут підійдуть прості обмотки 
будь-яким теплоізоляційним 
матеріалом. Зовнішня розводка 
каналізації у приватному бу-
динку здійснюється трубами 
діаметром близько 100 міліме-
трів, закладення відбувається 
з ухилом. Розрахунок нахилу 
відбувається індивідуально 
і дуже серйозно, адже часто 
причина того, що каналізація 
забилася, – неправильний кут 
нахилу труб у приватному бу-
динку.

Якщо у вас виникає питання, 
як провести каналізацію у при-
ватному будинку, та ще й свої-
ми руками, то проєкт повинен 
розроблятися з урахуванням 
усіх санітарних вимог. Важли-
во брати до уваги відстань не 
тільки до самого будинку, але 
і до ділянок сусідів, а також во-
дойм. Взагалі без проєктування 
прокладання каналізації у при-
ватному будинку неможливе. 
Проєкт дозволяє врахувати такі 
фактори, як глибина ґрунтових 
вод, промерзання ґрунту, закла-
дення труб на певних глибинах.

Система і проєкт самі по собі 
досить прості, навіть якщо роби-
ти їх своїми руками. Спочатку 
по дому відводяться труби до 
кожного джерела стоків. Всі вони 
виходять на загальний колектор. 
Головний трубопровід від нього 
краще провести безпосередньо 
під будинком. Зробити це по-
трібно для того, щоб зменшити 
витрату матеріалу на трубопровід. 
Глибина тут також розраховується 
індивідуально, у деяких випадках 
трубопровід можна зробити на-
віть у самому фундаменті.

Висновок
Отже, встановлюючи кана-

лізацію в будинку, важливо 
враховувати немало нюансів. 
Для початку потрібно визна-
читися, наскільки той чи інший 

вид каналізації підходить саме 
для вашого житла. Після цього 
обирайте ту каналізацію, яка 
не лише задовольнить ваші 
потреби і дозволить створити 
комфортні умови в будинку, 
а і буде найбільш економічною, 
надійною та безпечною для 
використання. Перед тим, як 
встановлювати будь-який вид 
каналізації, обов’язково врахуй-
те, наскільки якісні монтажні 
системи використані і чи варто 
саме такий вид каналізації оби-
рати для себе.

Не забувайте про те, що 
сьогодні доволі багато різних 
видів каналізації, і перед її вста-
новленням обов’язково вивчіть, 
наскільки та чи інша система 
надійна, якісна та ефективна 
для вашого житла.
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Руслан Мороз

Останнім часом 
багато скандалів 
у лісовій галузі Жито-
мирщини.

Досить згадати, що під час ві-
зиту до Олевська Президент Украї-
ни Володимир Зеленський змусив 
звільнитися начальника обласного 
управління лісового господарства 
Андрія Курінського, звинуватив 
його в участі у схемі щодо неза-
конного видобутку бурштину, 
а новопризначений голова Жито-
мирської ОДА Віталій Бунечко за-
явив про намір провести аудит усіх 
лісгоспів Житомирської області.

Так, наступного дня, 13 серпня, 
Віталій Бунечко запросив до себе 
директора Попільнянського ліс-
госпу Сергія Колісніченка.

«На 9 ранку чекаю вас у Жито-
мирі, сподіваюся, що адреса вам 
відома. Дуже хотів би з вами по-
спілкуватися», – наголосив Віталій 
Бунечко.

Справа в тому, що у соці-
альних мережах почали роз-
повсюджуватися нібито факти 
злочинної діяльності директора 
державного підприємства «По-
пільнянське лісове господарство» 
Сергія Колісніченка. Також анало-
гічні скарги були направлені на 
адресу офісу Президента, Служби 
безпеки України, інших органів 
влади.

До того ж у житомирських 
ЗМІ з'явилася інформація про 
нібито звільнення Сергій Ко-
лісніченка 22 липня 2019 року – 
саме цього дня він оприлюднив 
декларацію перед звільненням. 
Але згодом з'ясувалося, що декла-
рація була оприлюднена в зв'язку 
із закінченням строку контракту, 
а вже з 23 липня 2019 року контр-
акт було продовжено на новий 
п'ятирічний термін. Тільки у ЗМІ 
про це вже, звісно, не повідомля-
лося і у соціальній мережі не роз-
повсюджувалося.

Після спілкування із Сергієм 
Колісніченком у керівництва об-
ласті зникли питання щодо ді-
яльності директора державного 
підприємства «Попільнянське 
лісове господарство», адже жод-
ного факту зловживань не було 
підтверджено.

Наша редакція вирішила 
поспілкуватися з жителями 
сіл Сокільча та Маркова Во-

лиця, працівниками лісгоспу 
і розібратися в ситуації, яка 
виникла у лісгоспі.

Почали ми наше спілкування 
з виконуючим обов'язки старости 
сіл Сокільча та Маркова Волиця 
Василем Максимчуком. Він заува-
жив: «Я можу сказати про лісгосп 
та про його керівника, депутата 
Попільнянської районної ради від 
с. Сокільча Сергія Колісніченка 
тільки добрі слова. Він як депутат 
дуже сильно допоміг і допомагає. 
У нас багато людей пенсійного та 
передпенсійного віку. Інколи не 
стільки потрібна матеріальна до-
помога, скільки просто, щоб лю-
дина приїхала до нас, подивилась, 
як ми живемо, поспілкувалася 
з жителями села, підтримала 
добрим словом.

Щодо тієї ситуації навколо 
нього, то перед виборами завжди 
людей обливають брудом. У нього 
був продовжений контракт цього 
літа. Попереду у нас місцеві ви-
бори. Сергій Юрійович – дуже 
потужний кандидат від місцевої 
громади. Саме тому зараз кон-
куренти намагаються знищити, 
заплямувати його ім'я».

Ми переходимо до Сокільчан-
ської загальноосвітньої школи І–ІІІ 
ступенів, де нас гостинно зустріча-
ють директор школи Василь Бо-
гатирчук та вчителька початкових 
класів Зоя Петренко.

«Про Серг ія Юрійовича 
я можу сказати, що він – наш 
учень. З самого дитинства я його 
знаю як добропорядну людину. 
З якими б питаннями до нього не 
звернешся, то він завжди відреа-
гує. Особисто для мого класу він 
допоміг придбати технічні засоби. 
У селі про нього всі дуже хорошої 
думки. Недаремно його обрали 
почесною людиною села. У нас їх 
дуже мало, ви самі можете пере-
конатися в цьому, поглянувши на 
Дошку пошани. Як прихожанка 
нашої церкви можу додати, що 
коли ми звернулися до нього як до 
депутата з проханням допомогти 
поставити вікна, тин біля церкви, 
то він допоміг. Так, все робилося 
поступово, але все ж це було зро-
блено з його допомогою», – розпо-
відає Зоя Анатоліївна.

«Сергій Юрійович допоміг нам 
купити бензопилу, якою ми за-
раз користуємося. У нас котел на 
твердому паливі, тому вона дуже 
доречна. Нашій школі допомагали 
ще багато депутатів. Але одним 
із найактивніших, коли ми поча-
ли будувати цю школу, був саме 
Сергій Колісніченко», – додає ди-

ректор школи Василь Богатирчук 
та пропонує провести невеличку 
екскурсію по школі.

У самій школі дуже чисто, 
проведені всі комунікації, авто-
номне опалення, у кожному класі 
є рукомийник. У коридорах стоять 
вазони з квітами.

«Ви самі відчуваєте, що надво-
рі прохолодно, але у приміщенні 
зберігається комфортна темпера-
тура. За рахунок селищної ради 
цьогоріч поміняли вікна. Це також 
багато що значить», – додає Василь 
Миколайович.

Зі школи ми прямуємо до ди-
тячого садочка. Гарно відремонто-
вана будівля сільського дитячого 
закладу виконана у модному зараз 
«піксельному» стилі.

Нас вітає завідувачка закладу 
Наталія Ткачук:

«Депутат від нашого сіла Сер-
гій Колісніченко – людина доброї 
душі, до якої завжди звернешся 
із будь-яким питанням і завжди 
отримаєш допомогу. Ми зверта-
лися за допомогою у придбанні 
дитячих меблів, іграшок. Все було 
вирішено».

Рушаємо далі і зустрічаємось 
із лісничим Андрушівського ліс-
ництва Миколою Степаненком.

«Зараз ми перебуваємо на те-
риторії, створеній шкільним ліс-
ництвом. Коли я прийшов сюди 
працювати, то з'явилася ідея ство-
рити саме шкільне лісництво на 
базі Андрушівської гімназії. Нам 
було виділено ділянку, яку ми 
спільно з працівниками лісництва 
розчистили та облаштували. Разом 
із дітками посадили дендропарк. 
На території є альтанка, наочна 
агітація, щоб можна було прово-
дити уроки будь-якої тематики 
не в закритому приміщенні, а на 

природі. Все це неможливо було б 
без підтримки директора держав-
ного підприємства «Попільнянське 
лісове господарство» Сергія Ко-
лісніченка», – розповідає чоловік.

Ми бачимо, як Микола Андрі-
йович пишається досягненнями 
дитячого лісництва, і також про-
водить мініекскурсію по ден-
дропарку. Чудові рослини дуже 
охайні і свідчать, що тут справді 
турбуються про підростаюче по-
коління.

Нарешті ми відправляємося 
до самого державного підпри-
ємства «Попільнянське лісове 
господарство» і зустрічаємося 
з героєм нашої історії Сергієм 
Колісніченком.

�� Руслан Мороз: Сергію 
Юрійовичу, скільки років 
ви працюєте на посаді ди-
ректора?

Сергій Колісніченко: Саме 
на посаді директора Попіль-
нянського лісгоспу я працюю 
шостий рік. Функцією лісгоспу є 
посадка та вирощування лісу. От 
садять, наприклад, пшеницю, то 
потрібно потім збирати врожай. 
Так і у лісі. Коли дерева досягають 
певного віку, ми також збираємо 
подібний врожай у лісі. Тільки це 
деревина. Якщо вчасно не зібра-
ти деревину, то ліс втрачає свою 
якість. Попільнянський лісгосп 
займає площу 24 тисячі гектарів, 
до складу лісгоспу входять п'ять 
лісництв: Ходорківське, Корнин-
ське, Андрушівське, Попільнян-
ське і Ружинське.

�� Руслан Мороз: Які 
об'єми виробництва на рік?

Сергій Колісніченко: На 
рік ми постачаємо до 38 тисяч 

кубічних метрів деревини рубки 
головного користування. Раніше 
постачали до 60 тисяч кубічних 
метрів, але зараз об'єми зменши-
лися. У наступні роки ми плану-
ємо виробляти по 40 тисяч кубіч-
них метрів деревини.

�� Руслан Мороз: Ска-
жіть, будь ласка, у зв'язку 
з чим відносно вас почалася 
така брутальна кампанія 
по компрометації лісгоспу.

Сергій Колісніченко: На 
сьогодні відомо, що кампанію по 
дискредитації лісгоспу розпо-
чав колишній голова місцевого 
колгоспу, який банально під-
робив підписи договорів на паї 
моїх батьків ще у 2015 році. Ми 
були вимушені написати заяву 
в поліцію та прокуратуру. Йдуть 
суди відносно підробки підписів. 
Проведені експертизи підтверди-
ли, що підписи не моїх батьків. 
Адвокат моїх опонентів добився 
в суді повторного проведення екс-
пертизи. Наскільки мені відомо, 
його люди вже намагалися «до-
мовитися» з експертами щодо по-
трібного їм результату. Не можу 
сказати зараз, чим все це закін-
читься. Попереду ще суди, і я маю 
надію добитися справедливого 
рішення та повернути земельні 
паї своїх батьків. Але цей супро-
тив викликає тільки оскаженіння 
кривдників. У хід пішла брудна 
кампанія компроматів та очор-
нення мого імені.

На закінчення нашого неве-
ликого розслідування ми звер-
нулися до першого заступника 
начальника обласного управління 
лісового господарства Романа Ільї-
на з проханням прокоментувати 
роботу Попільнянського лісгоспу. 
Він зазначив: «Я не можу комен-
тувати роботу будь-якого свого 
директора. Про Колісніченка я не 
можу сказати нічого поганого. Мо-
лодий, адекватний, працьовитий, 
з досвідом роботи.

Щодо того, що зараз його об-
ливають брудом, то як можна 
коментувати таку діяльність 
диванних активістів, які дозволя-
ють вмішуватися у будь-яку галузь 
господарства. На сьогоднішній час 
залишилися тільки ліс та земля. 
Тому все, що причетне до них, пере-
буває під пильним контролем за-
цікавлених осіб. Лісгосп – це певний 
ресурс, до того ж немаленький. Тож 
приватні організації завжди будуть 
дивитися на нього виключно як на 
цікавий ресурс».

Скандал у Попільнянському  
лісгоспі, або Коли заважають  
чужими руками жар загрібати

 Директор ДП «Попільнянське лісове
     господарство» Сергій Колісніченко
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Ірина Хоцька

Вітчизняні медики за-
явили, що епідемія захво-
рювання на грип в Україні 
розпочнеться з кінця жов-
тня – початку листопада. 
До того ж, за останніми 
даними Центру громадсько-
го здоров̀ я МОЗ України, 
близько 4,8–6,7 млн укра-
їнців ризикують захворіти 
вже цьогоріч.

Епідеміологічний сезон в Україні вже 
майже розпочався, а отже, настав чудовий 
час для розміркування над станом власного 
здоров̀ я. До того ж у Міністерстві охорони 
здоров̀ я наголосили на тому, що на цей 
раз до нас прийдуть аж 4 штами грипу: 
«Канзас» (А/H3N2), «Брісбен» (А/Н1N1), 
«Колорадо» (належить до гілки B/Victoria) 
і «Пхукет» (належить до гілки B/Yamagata). 
Як зазначає сімейний лікар м. Житомира 
Іоанна Круглей, найкращим засобом запо-
бігання хвороби стане вчасне вакцинування.

Коли робити вакцину
Взагалі вакцинацію краще робити 

у середині жовтня. Але якщо саме у вашій 
місцевості хвороба почала активно про-
гресувати – робіть раніше, у будь-який час, 
коли це буде потрібно», – розповідає лікарка.

Кількість, якість  
та ціна препарату

Для того, щоб впевнитися у загальній 
доступності вакцинації для усіх охочих 
містян, ми звернули до лікарів державних 
медичних закладів з питанням про те, чи 
вистачить препарату на всіх. На жаль, у від-
повідь отримали незаангажовані сумніви 
щодо того, чи вистачить державної закупівлі 
на кожного, хто не встигне зробити вакци-
націю «у перших чергах». Тому ми стали 
замислюватися над тим, щоб власноруч 
придбати вакцину в аптеках. Проте, зателе-
фонувавши більше ніж 12 мережам аптек 

м. Житомира, виявили, що закупівлею 
вакцинації у місті займається лише одна-
єдина – це ТОВ «Первоцвіт-Фарм».

Про те, які штами вакцини слід 
очікувати українцям та скільки 
вон и кош т у ват и м у т ь ц ьогоріч, 
розповіла завідуюча аптекою № 9 
ТОВ «Первоцвіт-Фарм» Ірина Голубо-
вич: «У минулому році для профілактики 
грипу було ввезено в Україну 2 вакцини: 
"Ваксигрип тетра" – виробництва Санофі 
Пастер (Франція), що використовувалася 
для дітей старше 3-х років і дорослих, 
а також була ще одна вакцина "ДжіСі Флю" 
виробництва Грін Крос Корпорейшн (Ко-
рея), але вже для дітей, які досягли віку 
від 6-и місяців, а заразом її можна було 
використовувати і для дорослих. У цьому 
році Санофі Пастер в інструкції змінили 
вікове обмеження та вказали показання 
для дітей старше 6-и місяців і дорослих. 
Отож ціна однієї дози "Ваксигрип тетра" 
близько 302 грн, а "ДжіСі Флю" – 240 грн. 
Зазначу, що наша аптека турбується про 
комфорт і здоров̀ я своїх покупців, тому 
ми постійно відслідковуємо ввезення вак-
цин в Україну і орієнтуємо їх (покупців) 
на дату отримання в аптеку. У нас вже 
великий досвід праці з клієнтами, а та-
кож і у сфері вакцинації. Ми свідомі того, 
що до всього у житті потрібно ставитися 
серйозно. Тому, взявши на себе таку ве-
личезну відповідальність, як реалізація 

вакцин, ми приділяємо особливу увагу 
їх зберіганню. У нас проводиться подвій-
ний контроль перевірки температурного 
режиму в холодильнику, в якому зберіга-
ються вакцини. І їх температура повинна 
бути не нижчою двох градусів тепла і не 
вище восьми. Усередині холодильника 
на всіх полицях лежать термометри, по-
казання яких ми двічі на день фіксуємо 
в Журналі обліку температури в холо-
дильнику. Також у ньому розташований 

датчик вимірювання температури, який 
щогодини фіксує і записує показання.

Більше того, неабияке занепокоєння 
у нас виникає з приводу транспортування 
вакцини від аптеки до лікаря. Для цього ми 
надаємо людині спеціальну термосумку, 
яка гарантує підтримання сталої темпе-
ратури вакцини».

Чи можна поєднувати ї ї  
з іншими вакцинами

За словами сімейного лікаря Іоанни 
Круглей, робити можна хоч декілька ще-
плень в один день, але за умови, якщо одна 
із вакцин не буде живою.

Протипоказання  
до вакцинації

По-перше, це алергійні реакції людини 
на курячий білок або ж на консерванти, 
що входять до складу вакцини. Другим по-
казником, котрий категорично забороняє 
робити вакцину, є важкий імунодефіцит 
людини.

«Термін дії» зробленої  
вакцини в організмі

«Одне щеплення захищає протягом 
усього сезону грипу від найбільш поши-
рених і небезпечних штамів», – пояснює 
лікарка Круглей.

Проте столичні імунологи радять пере-
читувати інструкцію до медичного пре-
парату та керуватися її вказівками.

«Виробник проводить дослідження 
своєї вакцини і те, як відповідають на вак-
цинацію діти і дорослі в різні вікові періоди, 
і надає рекомендації щодо того, вводити 
одну дозу або дві. У даному випадку, коли 
мова йде про вакцину проти грипу, діяти 
потрібно згідно із вказівками, наведеними 
в інструкціях», – зазначають лікарі.

Якщо ви вирішили вакцинувати-
ся від грипу цього року та при-
дбати якісну вакцину, просимо 
звертатися за адресою: аптека 
№ 9 ТОВ «Первоцвіт-Фарм», м. 
Житомир, вул. Чуднівська, 129. 
Телефон для довідок: (0412) 
24-47-77, (068) 064–23–83.

Вакцинація від грипу 2019:  
усе, що потрібно знати житомирянам

За традицією 
в Україні перехід на 
зимовий час відбува-
ється в останню неді-
лю жовтня.

У 2019 році стрілки годинни-
ка потрібно перевести на годину 
назад у ніч із 26 на 27 жовтня, за-
вдяки цьому у цей день ми будемо 
спати довше. Власникам сучасних 
гаджетів не варто турбуватися 

з цього приводу: розумна техні-
ка переведе час на пристрої сама.

Як пережити перехід
У разі переходу на зимовий час 

можливі погіршення самопочуття, 
зниження імунітету і порушення 
сну. Тому на адаптацію потрібен 
мінімум тиждень. Приблизно 
один тиждень після переведення 
годинників більшість українців 
скаржиться на нездужання, голо-
вний біль, стомлюваність і депре-
сивний настрій.

Як полегшити перехід
1. За сім днів до переведення 

годинників на зимовий час не ре-
комендується братися за інтенсив-
ні види тренувань.

2. Медики радять загалом зни-
зити фізичні навантаження, щоб 
уникнути перевтоми.

3. Напередодні переведення 
годинників намагайтесь не затри-
муватись на роботі, відмовитись 
від тяжких видів діяльності.

4. Намагайтесь протягом тиж-

ня до переходу на зимовий час за-
синати на 15 хвилин пізніше.

5. Також бажано виключити 
з раціону жирну їжу та алкоголь, 
пити більше води і трав'яного чаю.

6. Як мінімум за годину до сну 
рекомендується відмовитися від 
використання гаджетів. Оскільки 
восени імунітет ослаблений, варто 
включити у свій раціон більше 
овочів і фруктів.

7. Також корисними будуть 
прогулянки перед сном.

8. Ще рекомендовані тепла 

ванна, масаж або медитація ввече-
рі. Вони знімають напругу, втому, 
допомагають швидко заснути й 
прокинутися на наступний день 
повністю відпочилим.

Годинник переведуть на зимовий час: коли і як адаптуватися

Грип – гостра вірусна 
інфекційна хвороба  
з періодичним епідеміч-
ним поширенням.
СИМПТОМИ  
ЗАХВОРЮВАННЯ:
– висока температура,  
що не знижується  
(від 38,5 градуса Цельсію);
– ускладнене дихання;
– порушення свідомості – 
надмірна сонливість чи 
збудженість;
– біль у грудній клітці;
– різке падіння артеріаль-
ного тиску.
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Давида Найфонова 
у Житомирі знають 
добре.

Вже майже двадцять років 
він працює в Житомирському 
коледжі культури і мистецтв імені 
Івана Огієнка на кафедрі хореогра-
фії. До того ж Давид кілька років 
є керівником дитячого колективу 
«Мрія», який за цей час досяг пев-
них успіхів, ставши лауреатом та 
переможцем багатьох фестивалів. 
Також минулого року у Києві на 
конкурсі «Підкори сцену» колек-
тив завоював Гран-прі.

Цими днями Давид Найфонов 
випустив дебютну збірку поезії та 
прози. Ми вирішили поспілкува-
тися з митцем з цього приводу.

�� Руслан Мороз: Давиде, 
яку саме збірку ти презен-
тував нещодавно?

Давид Найфонов: По-перше, 
це дебютна збірка. Я зібрав у ній 
величезну кількість віршів. Вона 
поділена на три розділи: вірші, 
написані впродовж останніх де-
кількох років, вірші більш ран-
нього періоду, такий собі погляд 
у минуле, і оповідання. Всі вони 
різножанрові: там і містика, і фан-
тастика, і романтика. В цілому це 
дійсно велика збірка більш ніж на 
200 сторінок.

�� Руслан Мороз: На яку 
тему ти взагалі пишеш?

Давид Найфонов: Про усе, 
що хвилює. Коли на початку літа 
віддав книжку у видавництво, 

то практично відразу почали 
з'являтися нові вірші. Муза завіта-
ла знову і надовго. Все писалося на 
світлій хвилі життя. У майбутній 
збірці, звичайно, будуть і серйозні 
речі, соціальні, філософські. Але 

більшою мірою це все ж світлі, 
позитивні думки. Це вже вірші 
теперішнього мене.

Коли відбирав вірші для пер-
шої збірки, то не орієнтувався на 
те, чи актуальні вони для мене 

зараз, чи вже ні. Я орієнтувався 
насамперед на художню складову. 
Навіть якщо зараз вже не пого-
джуюся з чимось, що сповідував 
раніше, все одно тоді я був от 
таким, так мислив. У цьому сенсі 
у збірці можна прослідкувати 
мою, так би мовити, еволюцію, 
і з творчої точки зору, і з люд-
ської. Мені хотілося відобразити 
цей великий відрізок часу, значну 
частину мого життя. Саме про-
цес творчої еволюції був важли-
вий. З чого я починав і до чого 
прийшов. І в плані майстерності, 
і в плані сприйняття життя. Якби 
я співвідносив вірші із сьогодніш-
нім станом, то їх у збірці було б 
значно менше.

�� Руслан Мороз: Нещо-
давно був знятий кліп на 
одну з твоїх пісень. Можеш 
розповісти трохи про це?

Давид Найфонов: Є у мене 
творчий товариш, київський му-
зикант Іван Ловинський. І разом 
з ним у нас з'явилася не одна 
пісня. Він також зробив немало 
реміксів на мої композиції. У нас 
за цей час було реалізовано до-
статньо спільних проєктів. І од-
ним з них є абсолютно нова пісня 
«Стан», на яку і був знятий кліп. 
Ми обидва є авторами цієї пісні, 
яка, до речі, увійшла до музичної 
збірки «Адаптація». У ній пред-
ставлені композиції провідних 
електронних музикантів країн 
пострадянського простору. Ми 
також опинилися у цьому списку, 
що дуже приємно. Тож вирішили 
зняти кліп.

До речі, в якості реклами мож-
на сказати, що кліп знімав жито-
мирський митець і мій товариш 
Руслан Мороз. Сподіваємося, що 

в найближчому майбутньому ця 
відеоробота побачить світ.

�� Руслан Мороз: Це дій-
сно вже у моєму випадку 
самореклама.

Давид Найфонов: Ну це я ж 
рекламую, так що все у межах 
правил (посміхається – прим. авт.). 
До речі, вийшла і друга частина 
тієї збірки, до якої увійшла пісня, 
написана у співдружності з музи-
кантом Сергієм Бухваловим. Вона 
має назву «Терпіли». Це соціальна 
композиція, злободенна.

Стосовно кліпу сподіваємося, що 
роботи по постпродакшену будуть 
закінчені в перших числах листо-
пада, і ми зможемо представити 
його на суд глядачів. Це була ціка-
ва робота для всіх, певний досвід, 
гарні емоції. Звичайно, то ще один 
крок у творчому розвитку. Так що 
творчість кипить, тільки б вистачало 
сил та можливостей для реалізації.

�� Руслан Мороз: На за-
вершення нашої бесіди 
скажи, будь ласка, що б тобі 
хотілося побажати самому 
собі у найближчому май-
бутньому

Давид Найфонов: Здоров’я. 
Собі та близьким. Це те, що не 
тільки від нас залежить. Ще, зви-
чайно, натхнення. А так… Пра-
цюю, роблю нові танцювальні по-
становки. Як вже казав, завершив 
роботу над другою поетичною 
збіркою. І зараз актуальним є 
її верстка, оформлення. Потім, 
зрозуміло, йтиметься про друк, 
що теж досить кропіткий про-
цес. Тому у найближчих планах 
саме це. Ну і буду продовжувати 
творити, бо це – життя.

Кількість 
об’єднаних громад 
в Україні наближа-
ється до тисячної 
позначки.

Так і  дані  оприлюднили 
у щомісячному моніторингу 
Мінрегіону реформи децен-
тралізації.

В Україні вже 975 об’єднаних 
територіальних громад. З них 

93 ОТГ очікують рішення Цен-
трвиборчкому про призначення 
на їх території перших місце-
вих виборів. 37 ОТГ утворилися 
з центрами у містах обласного 
значення. До них приєднало-
ся 108 довколишніх сільських 
і селищних рад. Ще сім міст 
обласного значення розпочали 
процедуру приєднання сусід-
ніх громад.

«Сьогодні потрібно активі-
зувати громади, які зволікали 
з об’єднанням, адже всі розу-

міють, що реформу необхідно 
завершувати. Процес добровіль-
ного об’єднання триватиме, але 
потрібно поспішити», – наголо-
шує Василь Невмержицький, 
директор Житомирського Цен-
тру розвитку місцевого само-
врядування.

П’ятірка лідерів серед облас-
тей у формуванні спроможних 
громад незмінна: Житомирська, 
Хмельницька, Дніпропетров-
ська, Чернігівська та Запорізька 
області.

Батьківщина для душі  
у новій книжці Давида Найфонова

Житомирщина –  
лідер децентралізації

 На фото: обкладинка збірки Давида Найфонова 
     «Батьківщина для душі»
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Вже неодноразово 
було анонсовано по-
чаток робіт з рекон-
струкції житомир-
ського театру.

Ще у березні 2019 року голова 
Житомирської ОДА Ігор Гундич 
анонсував реконструкцію Жито-
мирського драмтеатру за 35 міль-
йонів гривень. Тоді планувалося, 
що для реалізації проєкту залу-
чать кошти обласного та міського 
бюджетів, а також Державного 
фонду регіонального розвитку.

Серед об'єктів реконструкції 
особливу увагу приділяли зоряно-
му небу на стелі – це освітлювання 
глядацької зали, оновлений гля-
дацький зал та ліфт для забезпе-
чення доступності театру особам 
з інвалідністю.

У вересні ж плани змі-
нилися, і реконструкція 
зараз відтерміновується 
на невизначений строк.

Ге н е ра л ь н и й  д и р ек т ор 
Житомирського академічного 
українського музично-драма-
тичного театру ім. І. Кочерги 
Наталія Ростова так прокомен-
тувала цю ситуацію: «Нічого 
не буде. Ми у липні очікували 
реконструкцію театру. Проєк-
тно-кошторисна документація 
сьогодні вже готова, пройшла 
експертизу».

Але, за словами керівниці 
театру, Другий міжнародний 
форум регіонів України та Рес-
публіки Білорусь, який відбувся 
3–4 жовтня у Житомирі, зламав 
всі надії стосовно реконструкції.

Вже неодноразово звертала-
ся увага очільників області на 

те, що театр з моменту відкрит-
тя не зазнав жодної реконструк-
ції. Сцена, електромережі та 
комунікації потребують майже 
повної заміни. На святі «75 ро-
ків нашому театру» керівництво 
області обіцяло, що 100% буде 
реконструкція. Але зараз ніхто 
не може відповісти на питання, 
чому не було виділено кошти.

В облдержадміністрації та-
кож зазначають, що у 2019 році 
втілювати зміни у театрі не 
планують, але від реконструк-
ції об'єкта не відмовляються. 
Незважаючи на це, на запит 
нашого видання щодо подро-
биць проєкту реконструкції 
управління культури та ту-
ризму Житомирської обласної 
адміністрації відмовилося на-
давати коментар, посилаючись 
на те, що в угоді з виконавцем 
проєкту є пункт про нерозголо-
шення цієї інформації.

Нагадуємо, що 11 грудня 
2018 року департамент регіо-
нального розвитку Житомир-
ської ОДА уклав договір з ТОВ 
«Група «Гарант» на розробку 
проектної документації на бу-
дівництво об’єкта «Ремонтно-

реставраційні роботи по будівлі 
Житомирського академічного 
українського музично-драма-
тичного театру імені Кочерги» 
за 1 мільйон 398 тисяч 379 гри-
вень без ПДВ.

Тим часом будівля театру 
продовжує руйнуватися, при-
чому не без допомоги самих 
працівників театру. Перед вже 
згаданим Другим форумом ре-
гіонів України та Республіки 
Білорусь на будівлі театру був 
розміщений банер з інфор-
мацією про подію, закривши 
надпис «Театр ім. І. Кочерги». 
Можна переконатися у тому, 
що бажання будь-якою ціною 
«прогнутися» перед керівни-
цтвом країни зараз призвело 
до пошкодження фасаду будівлі 
театру, на якому, до речі, є та-
бличка з охоронним номером. 
Постійні та непрофесійні спро-
би то провести відеоспостере-
ження, то розмістити величезні 
рекламні банери призвели до 
суттєвого пошкодження фасаду, 
який потім жодна реставрація 
не приведе до початкового ста-
ну. Але навряд чи хто буде за це 
нести відповідальність.

Замість реконструкції продовжується 
руйнування будівлі обласного муздрамтеатру

Руслан Мороз

Діагностичний центр 
«Асклепій плюс», що по 
вулиці Театральній, 5 у Жи-
томирі, відкрився влітку 
2018 року.

З того часу життя мешканців будинку 
за цією адресою перетворилося на жахіття. 
Шум, який виробляло механічне облад-
нання лабораторії, цілодобово заважав 
відпочивати. Навіть уночі обладнання 
працювало до четвертої години.

У перший же день відкриття лабора-
торії, 24 серпня 2018 року, у День Неза-
лежності України, після цілодобової ро-
боти електрообладнання була викликана 
поліція, яка переконалася у порушенні. 
Але зателефонувавши керівництву, у ка-
тегоричній формі відмовилася приймати 
від мешканців заяву.

Під тиском громадськості викликали 
керівництво лабораторії «Асклепій плюс», 
яке було змушене припинити роботу гур-
кітливого електрообладнання повітряної 
витяжки. Але згодом робота іншого об-

ладнання продовжувалася. Вібрацію від 
роботи деяких пристроїв відчував весь 
будинок.

Мешканці будинку по Театральній, 5 
зверталися до керівництва «Асклепію» 
письмово, на що отримали суцільну від-
писку. Вони затребували відеофіксацію 
своїх порушень. До речі, таке відео згодом 
з'явилося на відеохостингу YouTube.

Тоді мешканці звернулися до Жито-
мирського міського голови Сергія Сухом-
лина зі скаргою на порушення санітарних 
норм при роботі лабораторії та взагалі 
законності перебування такої лабораторії 
у багатоквартирному будинку у самому 
центрі міста. До того ж є сумніви щодо 
законності переведення з житлового фонду 
в нежитловий приміщення, яке орендує 
«Асклепій плюс». Була отримана відпо-
відь за підписом тодішнього заступника 
міського голови з питань діяльності ви-
конавчих органів ради Вікторії Краснопір 
від 28 лютого 2019 року за № 28/А-2029, 
в якій зазначено наступне: «Товариство 
з обмеженою відповідальністю «Медичний 
центр Асклепій плюс» не належить до 
власності територіальної громади міста. 
Ліцензування господарської діяльності 
з медичної практики здійснює Міністер-
ство охорони здоров'я України».

Далі була порада звернутися до Дер-
жавної служби України з питань безпеч-
ності харчових продуктів та захисту спо-
живачів, яка повинна була здійснювати 
державний контроль за дотриманням 
санітарного законодавства України.

Таким чином, мешканців будинку про-
сто «відфутболили» з їхніми проблема-
ми. Мовляв, оскільки «Асклепій плюс» не 
належить громаді міста, то й проблеми 
вирішуйте як завгодно і самостійно. Але 
при цьому інший заступник міського го-
лови підтвердив, що міська влада тісно 
співпрацює саме з цим закладом. До речі, 
саме в «Асклепій плюс» проводять загальні 
аналізи всі центри первинної медичної 
допомоги міста.

Таким чином, мешканці будинку стали 
заручниками небажання міської влади 
втручатися у комерційні відносини за-
кладів, яким самі ж і надали приміщен-
ня. Неодноразові виклики поліції щодо 
порушення ст. 24 Закону України «Про 
забезпечення санітарного та епідемічно-
го благополуччя населення», так званого 
«Закону про тишу», також ні до чого не 
приводять. Останнім часом поліція при-
ймає заяви про порушення, фіксує їх, але 
демонструє повну лояльність до діяльності 
даного закладу.

До бездіяльності поліції та міської влади 
щодо терору мешканців будинку долучи-
лися представники власників приміщен-
ня, в якому зараз знаходиться лабораторія 
«Асклепій плюс». У соціальній мережі Фей-
сбук на адресу одного з мешканців будинку 
з'явився пост наступного змісту: «Що це за 
терор з твого боку? Чого людей дістаєш? 
Заважає Асклепій? Можу заселити нічний 
клуб з кальянами і т. п.!!! Або тобі в сусіди 
ігрові автомати краще підуть?».

Яким чином відповідні органи відреа-
гують на це знущання – дізнаємося згодом.

У житловому будинку облаштували лабораторію 
аналізів «Асклепій», яка своїм шумом 
перетворила життя мешканців у пекло
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Президент Володи-
мир Зеленський вла-
штував безпрецедент-
ний в історії України 
пресмарафон.

Впродовж 14 годин він відпо-
відав на численні питання журна-
лістів зі всієї країни – про тарифи, 
передвиборчі обіцянки, закін-
чення війни і безліч інших тем. 
З-поміж більш ніж 300 питань 
експерти Центру громадського 
моніторингу та контролю обрали 
найголовніші меседжі, які почули 
від президента.

Основна місія – завершити 
війну на Донбасі

Володимир Зеленський вко-
тре наголосив, що його основна 
місія на посаді глави держави – 
завершення війни на Донбасі. Він 
запевнив, що окуповані території 
Донецької та Луганської облас-
тей будуть повернені до складу 
України. При цьому президент 
бачить два шляхи, як цього до-
сягти: Нормандський формат й 
особисті переговори з президен-
том РФ Володимиром Путіним.

За словами глави держави, за-
раз тривають переговори щодо 

саміту у Нормандському форматі. 
Найближчим часом Німеччина 
та Франція запропонують дату 
переговорів Росії. Україна свою 
пропозицію уже висловила: як-
найшвидше, адже щодня на лінії 
фронту гинуть наші воїни.

Повернення полонених 
усіма можливими шляхами

Володимир Зеленський наго-
лосив, що готовий до будь-яких 
форматів переговорів для повер-
нення українських полонених. 
Сьогодні існує 3 списки бранців: 
українці (зокрема, кримчани), 
яких утримує Росія; громадяни 
в полоні на окупованому Донбасі; 
українці, яких за неофіційними 
даними утримують в ОРДЛО.

Зеленський сподівається, що 
на зустрічі у Нормандському фор-
маті питання повернення полоне-
них буде вирішене. Зі свого боку, 
наголосив президент, Україна 
готова до взаємного звільнення 
у будь-який час і в будь-яких фор-
матах.

Вибори на Донбасі – лише  
за українськими законами

Президент також висловив чіт-
ку позицію щодо виборів на оку-
пованому Донбасі: місцеві вибори 

у Донецькій та Луганській облас-
тях відбудуться за українським за-
конодавством і лише тоді, коли це 
буде безпечно. Російські війська 
повинні бути виведені, незаконні 
збройні формування – роззброєні, 
а контроль над українсько-росій-
ським кордоном – відновлений.

Деокупація Криму –  
у фокусі уваги

Володимир Зеленський роз-
повів журналістам, що планує 

повернути тему деокупації анексо-
ваного Криму на арену перемовин 
із Кремлем. Зокрема, він планує 
обговорити це у Нормандському 
форматі.

Водночас президент заува-
жив, що українські політики та 
дипломати постійно займаються 
кримським питанням. Один із ва-
ріантів вирішення проблеми, що 
його пропонують політики, це – 
зміни до Конституції України про 
кримськотатарську національну 
територіальну автономію та закон 

про корінні народи.
За словами президента, він 

готовий зустрічатися із представ-
никами кримських татар щодо 
цього.

Комунальні тарифи  
не зростатимуть

Одним зі своїх завдань на 
посаді президента Володимир 
Зеленський також назвав змен-
шення тарифів на комунальні 
послуги. Він гарантував, що 
українці не платитимуть біль-
ше за «комуналку», попри те, 
що МВФ вимагає підвищити 
ціну на газ.

Прожитковий мінімуму 
вдвічі вищий

Під час спілкування із журна-
лістами глава держави анонсував 
підвищення прожиткового міні-
муму наступного року. За словами 
Зеленського, прожитковий міні-
мум повинен досягти реального 
рівня: «Десь 4300 при сьогодніш-
ньому курсі», – зазначив він.

При цьому Зеленський пообі-
цяв, що валютний курс суттєво 
не збільшуватиметься. Варто за-
уважити, що влітку курс долара 
знизився на 13% порівняно з ми-
нулим роком.

Андрій Козаченко

«Щось у Троко-
вичі вело – козаць-
ке тут, як Волосів, 
село», – писав поет, 
художник, уродже-
нець цього населе-
ного пункту Михай-
ло Сич.

14 жовтня наша країна від-
значала День Покрови Пресвя-
тої Богородиці. Також це День 
захисника України і свято ко-
зацтва. Саме цього дня понад 
200 років тому у селі Троковичі 
(нині – Оліївська ОТГ) закладав-
ся перший камінь на будівни-
цтві української православної 
Свято-Троїцької церкви. Сьо-
годні вона має статус козацької.

Церкви, подібної троковиць-
кій, немає в Україні. Її аналог 
знаходиться у Києво-Печер-
ській Лаврі. Однак лаврська 

святиня – кам'яна, а поліський 
храм – дерев'яний, створений 
без жодного цвяха.

«Все розпочалося з того, що 
1774 р. зібралися громади сіл 
Троковичі, Некраші, Велика 
Горбаша, Мала Горбаша та Пі-
щанка, щоб побудувати церкву 
у Троковичах –  найбільшому 
селі, яке знаходиться у центрі 

території»,  –  розповідає вчи-
тель історії, представник де-
путатської групи «За народ!» 
Оліївської сільської ради Віктор 
Рудик.

Свя то -Троїц ьку церк-
в у з буд у в а л и 17 9 1  р ок у. 
Як пише відомий науко -
вець Віктор Завада, храм 
у Троковичах унікальний, 

оскільки «за складністю та 
оригінальністю… не має 
аналогів в усій дерев’яній 
архітектурі України».

Цьогоріч, як завжди на По-
крову, у Троковицькій церкві 
відбувся водосвятний молебень, 
святкова Божественна літургія, 
виступ вихованців недільної 
школи та хресний хід за участю 
духовенства, жителів та гостей 
села, керівництва та депутатів 
Оліївської сільської ради.

Після цього відбулося по-
кладання квітів до могили на 
окраїні села. Тут поставлено 
хрест від нащадків козакам, 
які загинули за Україну. Поряд 
розміщений ще один древній 
хрест, який був встановлений 
в пам‘ять про земляків, які за-
гинули у Вітчизняній війні 1812 
року.

Віктор Рудик розповідає про 
знаменитий бій, який, на думку 
краєзнавців, відбувся саме на 
цьому місці.

Це була одна з вирішальних 
битв національно-визвольної ві-
йни, названа істориками Жито-
мирською. 13 вересня 1650 року 

відбувся великий бій між вій-
ськом Хмельницького і Богуна 
та посполитським рушенням 
князя Четвертинського. Про це 
свідчать численні знахідки та 
єдине джерело – «Історія Русів». 
Це була переможна для козаків 
битва, де, зокрема, вони взяли 
полоненими 7359 чоловік. Поло-
нені стали дарунком хану і за-
безпечили його участь у битві 
під Берестечком.

Було вбито 17139 польських 
воїнів. На полі бою полягло 
2173 козаки.

Самовіддана боротьба на-
ших предків за православну 
віру і свою Батьківщину нади-
хає сучасну молодь, зокрема 
й вихованців спортивно-куль-
турного клубу, який діє в Олі-
ївській громаді. Діти разом із 
дорослими вивчають історію та 
культуру рідного краю, а також 
постійно подорожують істори-
ко-культурними та духовними 
центрами України. Так на прак-
тиці підростаючому поколінню 
прищеплюються ті цінності, за 
які віддавали свої життя наші 
діди-прадіди.

Про головне: 6 меседжів  
із пресмарафону президента Зеленського

У Троковичах вшанували полеглих козаків
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

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

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

ВОДІЙ КАТ С. РОБОТА В КИЇВСЬКІЙ ОБ-
ЛАСТІ. З/П 11000 ГРН/МІС. ЖИТЛОМ 
ЗАБЕЗПЕЧУЄМО. АЛКОЗАЛЕЖНИХ НЕ 
ТУРБУВАТИ. 0674684620,ЛАРИСАЄВ-
ГЕНІЇВНА

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

• ЕЛЕКТРИК НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ 
НА ЖИТОМИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД. 
ГОТОВІ ВЗЯТИ ПРАЦІВНИКА З ІНВАЛІД-
НІСТЮ. 0678804116

• ЕЛЕКТРОГАЗО-ЗВАРЮВАЛЬНИК НА 
ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ НА ЖИТО-
МИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД. ГОТОВІ 
ВЗЯТИ ПРАЦІВНИКА З ІНВАЛІДНІСТЮ. 
0678804116

ЗАГОТІВЕЛЬНИК ДРОВ ЗАПРОШУ-
ЄТЬСЯ НА ПІДПРИЄМСТВО ТОВ ЕЛЕК-
ТРОГАЗОХІМ. З/П 8000ГРН ОФІЦІЙНЕ 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, СОЦ.ПАКЕТ. 
0974416861,0974802728

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

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

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

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

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

ОХОРОННИК ЗАПРОШУЄТЬСЯ НА РО-
БОТУ, ВАХТА, ТИЖДЕНЬ/ТИЖДЕНЬ, 
М.БУЧА, КИЇВСЬКА ОБЛ. 0671454799.

ОХОРОННІЙ КОМПАНІЇ "G4S" ПОТРІБНІ 
ОХОРОННИКИ НА ВАХТУ ПО РЕГІОНАХ 
УКРАЇНИ. ГРАФІК РОБОТИ: 15/15, 30/15, 
ЗМІНИ ПО 12 Г. ОФІЦ. ПРАЦ-НЯ, БЕЗ-
КОШТОВНЕ ЖИТЛО, ФОРМА, ХАРЧУ-
ВАННЯ, КОМП. ПРОЇЗДУ. ЗАРПЛАТА 
БЕЗ ЗАТРИМОК! 0952261010,0932261
010,0972261010

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

• ПОКОЇВКА (З/П 8000 ГРН), КУХАР (З/П 
10000 ГРН) НА РОБОТУ В ГОТЕЛЬ "РУСЬ". 
РОБОТА В М. КИЇВ! ГРАФІК ПОЗМІННИЙ. 
МОЖЛИВЕ ПРОЖИВАННЯ. (044)2894515

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗ-
БИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТО-
ПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДО-
СТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. 
WWW.RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO2@
GMAIL.COM., (050)9242613,(050)515858
5,(067)9040066

•	Потрібні на	роботу	в	Польщу	швач-

ки,	зварювальники.	Робота	в	Німеччині,	

Швеції,	Франції,	Чехії,	Польщі.	Ліцензія	

МПСПУ	АВ547294	від	10.09.10.	099534

6335;0976759315;0674550664

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ (НЕПОВНИЙ РОБО-
ЧИЙ ДЕНЬ) В РЕСТОРАН ДИВНИЙ САД. 
ХОРОШІ УМОВИ РОБОТИ. ПОЗМІННИЙ 
ГРАФІК РОБОТИ. 0974823119,ЛАРИСА

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

•	Пропонуємо офіційне	 працевла-

штування	в	Чехії,	Польщі,	Литві	для	

людей	без	кваліфікації:	пакувальни-

ки,	сортувальники,	різноробочі,	поко-

ївки	та	ін..	www.euroworkcentre.com.

ua	Ліц.	МСПУ	№1743	від	6.11.2017.	

0952885228,0672402228



20 Середа, 16 жовтня 2019WWW.ZT.20MINUT.UA БізнесБізнес

ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

1. Зем.ділянка пл. 0.1245 га К/Н1822086500:01:001:0522 за адресою: Житомирський 
р-н, с. Пряжів, вул. Лісова. Дата торгів: 07.11.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №378465;

2. Зем.ділянка, пл. 0,1 га, К/Н1822082000:02:001:0440, за адресою: Житомирська 
обл., Житомирський р-н, с. Глибочиця, пров. Саєнка. Дата торгів: 07.11.2019 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №378604;

3. Нежитлові приміщ. 2-1, 2-2, 2-3 заг.пл. 24,3 кв.м. за адресою: м. Житомир, вул. 
Адмірала Щасного, 16. Дата торгів: 07.11.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.
ua. Лот №378831;

4. Полупідвальні приміщ. 3-ІІ, 3-V, 3-1, 3-2 заг.пл. 28,8 кв.м. за адресою: м. Жито-
мир, вул. Адмірала Щасного, 16. Дата торгів: 07.11.2019 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №378770;

5. 1-кімн. квартира, заг.пл. 31.0 кв.м., житл.пл. 16.2 кв.м. за адресою: Житомир-
ська обл., м. Коростень, вул. Сосновського, 46, кв.11. Дата торгів: 07.11.2019 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №379436 (уцінено лот № 373282);

6. Приміщ. першого та другого пов. будівлі автомоб. газонаповнювальної 
компресорної станції, зем.ділянка, пл. 0.0118 га, К/Н1810136300:05:023:0041 та 
установка компрес. блочна УКБ-2,3/200, за адресою: м. Житомир, вул. Малинська, 
10а. Дата торгів: 07.11.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №378813;

7. 2-кімн. квартира заг.пл. 43.41 м.кв., житл.пл. 30.15 м.кв. за адресою: м. Житомир, 
вул. Театральна, 15/15, кв.18. Дата торгів: 11.11.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №379982;

8. Зем.ділянка заг.пл. 0.15 га, К/Н1822086500:01:001:0482, за адресою: Житомирський 
р-н, с. Пряжів, діл.89. Дата торгів: 11.11.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.
ua. Лот №380176;

9. Житл. будинок заг.пл. 67.2 кв.м, житл.пл. 44.6 кв.м. зем.ділянки пл. 0.25 га К/
Н1822582401:01:003:0004, пл. 0.3513 га К/Н1822582401:01:003:0005 Житомирська обл., 
Коростишівський р-н., с. Кам'яний Брід, вул. Київська, 59. Дата торгів: 11.11.2019 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №380315;

10. 1/2 част. житл. будинку заг.пл. 62,1 кв.м., житл.пл. 39, 2 кв.м. за адресою: м. 
Житомир, вул. Зарічна, 13 а. Дата торгів: 11.11.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №380235;

11. 1/2 част. житл. будинку заг.пл. 62,1 кв.м., житл.пл. 39, 2 кв.м. за адресою: м. 
Житомир, вул. Зарічна, 13 а. Дата торгів: 11.11.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №380230.              

• РАБОЧИЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ПРОЦЕСС. ЗП 10 000 ГРН. МУЖИЧИНА ДО 
35 ЛЕТ. ТРЕБОВАНИЯ: ВНИМАТЛЬНОСТЬ, 
ПУНКТУАЛЬНОСТЬ, СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИ-
КИ БЕЗОПАСНОСТИ. ГРАФИК: С 9.00-18.00 
СБ, ВС- ВЫХОДНОЙ. 0674103800ОЛЕГВА-
ЛЕРЬЯНОВИЧ

•	Рибопереробному підприємству	
(Київська	область)	потрібні:	пакуваль-
ники	продукції,	обробники	риби,	водій	
навантажувача,	вантажники.	ЗП	від	
14000	грн.	Безкоштовне	житло	і	обі-
ди.	Виплата	ЗП	по	завершенню	вахти.	
0978101848,0509531032

• СБОРЩИЦА, НАБОРЩИЦА, УПАКОВЩИ-
ЦА СТЕКЛЯННОЙ МОЗАИКИ И ДЕКОРОВ. 
ЗП 8 000 ГРН. ЖЕНЩИНА ДО 35 ЛЕТ. ТРЕ-
БОВАНИЯ: ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, ОТСУТ-
СТВИЕ ПРОБЛЕМ С РАЗЛИЧЕНИЕМ ЦВЕ-
ТОВ, ПУНКТУАЛЬНОСТЬ, ОБУЧАЕМОСТЬ. 
ГРАФИК С 9.00-18.00 СБ, ВС- ВЫХОДНОЙ. 
0674103800ОЛЕГВАЛЕРЬЯНОВИЧ

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

• СПЕЦІАЛІСТ З ФАРБУВАННЯ АВТОМО-
БІЛІВ, РИХТУВАЛЬНИК, АВТОСЛЮСАР НА 
СТО В М. ЖИТОМИР. ДЕТАЛІ ОБГОВОРЮ-
ЮТЬСЯ. 0674048782

ТОВ "БУДСУМІШІ" НА РОБОТУ ТЕРМІНО-
ВО ПОТРІБЕН ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИК 
РУЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ. ГРАФІК РОБО-
ТИ: 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 ЗАПРОШУЄ НА 
РОБОТУ АВТОСЛЮСАРІВ ТА АВТОЕЛЕК-
ТРИКІВ ДЛЯ РЕМОНТУ ВАНТАЖІВОК 
ЄВРОП. ВИРОБ-ВА. З/П ВИСОКА , ЗА 
ДОМОВЛЕНІСТЮ. ОФІЦ. ПРАЦЕВ-НЯ , 
ПОВНИЙ СОЦ. ПАКЕТ. 0971980773ОЛЕГ-
ЙОСИПОВИЧ

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

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.14. Продам Комерційна 
• ПРОДАМ АБО ЗДАМ В ОРЕНДУ КІОСК 
19 КВ.М ПО ВУЛ.ГОГОЛІВСЬКА, 40 (ПЕРЕ-
ХРЕСТЯ ВУЛ.СХІДНА І ВУЛ.ГОГОЛІВСЬКА). 
0674123949

2.16. Здам в оренду 
• ЗДАЮ  ПОДОБОВО  1-КІМ.КВ.  ГАРЯЧА 
ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ. 
0977228822,0665711000

ПОДОБОВО МІСЦЯ В ХОСТЕЛІ "КЕША". 150 
ГРН. ЦЕНТР М. ЖИТОМИР 0996689547

2.18. Куплю Нерухомість 

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

3. АВТО 
3.2. Автомобілі. Продам 

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ М/АВТОБУСІВ 
ТА МІНІВЕНІВ У НАЯВНОСТІ ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ 
(2-7 ДНІВ), НОВІ ТА Б/В, ГУРТОМ ТА ВРОЗДРІБ, 
ВІДПРАВКА ПО УКРАЇНІ, Є СВІЙ СКЛАД. (097)1
521331,(093)2613742,(097)7266640

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

• АГРОЗАПЧАСТИНИ ДО ОБПРИСКУ-
ВАЧІВ, ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ, ЗЕРНОЗБИР. 
КОМБАЙНІВ, КОСАРОК, КАРТОПЛЕЗБИР. 
КОМБАЙНІВ, КАРТОПЛЕСАДЖАЛОК, КО-
ПАЧОК; ШИНИ, КАМЕРИ. WWW.AGROKOM.
IN.UA.  (099)2012978,  (067)6713553, 
(063)9628236

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

•	Техніка від	виробника,	нова:	сівалка	
СУПН-6(8),	УПС-6(8)-посилена	рама,	
2-к	привід.	Культиватор	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	насіння	ПС-10.	
0677801439
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6.17. Послуги. Iншi 

•	Акційна пропозиція!	Кредитна	допо-

мога	без	довідок,	застави	та	поручите-

лів	від	5000	до	500000	грн.	Виводимо	з	

чорних	списків.	Пенсіонерам	та	непра-

цевлаштованим.	eurocredit.nethouse.ua	

Ген.	Лiц.	НБУ	№220-2	від	24.12.2013р.	

0958620855;0973670476

•	Виробляємо, реалізуємо.	Опалення	

для	цехів,	виробництва,	сушильних	ка-

мер,	теплиць,	пташників,	складів,	магази-

нів,	ангарів,	автомийок,	СТО.	Монтаж	під	

ключ.	Виготовимо	під	замовлення	пром.	

металоконструкції.	Шукаємо	дилерів.	

0666008784,0680450764

•	Продам клубных	выставочных	щен-

ков	амстаффа	от	родителей	чемпио-

нов,	возр.	3мес.,	все	прививки,	клеймо,	

докум.,	возм.	доставка,	7000грн.,	возм.	

фото	Viber.	0668572692,0678946354

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

•	Преспідбирачі, комбайни,	плуги,	сі-
валки,	дискові	борони,	обприскувачі	та	
інша	с/г	техніка	нова	та	б/в.	0978428102

3.6. С\Г техніка, та запчастини. 
Куплю 

• КОМБАЙНИ  КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ 
"АННА", ПРЕС-ПІДБИРАЧІ РІЗНИХ МА-
РОК, ТРАКТОРИ Т-25, Т-82, ПЛУГИ ОБО-
РОТНІ,  ІНША С/Г ТЕХНІКА, ПОЛЬЩА. 
(097)4742211,(097)4742272

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

• П Е С О К ,   Щ Е Б Е Н Ь ,   О Т С Е В ,   РА -
СТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М ЗИЛ. 
0677905739,447067

4.2. Будівельні, ремонтні 
роботи. Послуги 

•	Бригада дівчат	викон.малярні	роботи	
різної	склад,	декор.штукатурка	(вене-
ціанська,	марсельський	віск	та	багато	
інших),	утепл.буд,	короїд,	байрамікс.	
0633571633,0982599951Зоя

6. ПОСЛУГИ 

6.13. Ремонт техніки 

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

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИ-
ЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ 
0505580047, 0412447919

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК СЕРІЯ 
НО №4754278, ВИДАНИЙ НА ІМ'Я ХО-
МЕНКО ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ

8.23. Інше. Продам 

•	Котли твердопаливні	"Кобзар"	на-
дійні,	сучасні,	прості	у	використанні.	
Сталь-4	мм,	термомеханічний	регуля-
тор	тяги,	площа	обогріву	100-300м2.	
Власне	виробництво	"Канівський	ме-
ханічний	завод".	www.frezer.com.ua,	
0961059178,0473631062

•	Тороидальні трансформатори	10-40	
кВт.	під	замовлення.	Доставка.	tor-trans.
com.ua.	0577595006,0999029485,09802
51919

Повідомляємо про початок громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цьо-
го оголошення, з метою виявлення, збирання та 
врахування зауважень і пропозицій громадськості 
до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Планована діяльність передбачає промислову 

розробку Добринського-І родовища лабрадориту, 
придатного для отримання блочної продукції 
з декоративного каменю після проведення до-
слідно-пробного видобутку (2008–2015р). Запаси 
лабрадориту Добринського-І родовища затвердже-
ні Протоколами ДКЗ України № 3528 від 10.02.2016 
року та № 3738 від 01.12.2016 року. Запаси за кате-
горією А становлять 588,1 тис.м3. Площа ліцензій-
ної ділянки 4,5 га. Родовище з часу затвердження 
запасів не розроблялося.

Режим роботи кар’єру – 260 днів на рік при 
п’ятиденному робочому тижні в одну 8-годинну 
робочу зміну. Термін служби кар’єру складе 47,2 
років. Середньорічна виробнича потужність ви-
добутку лабрадориту 12,469 тис. м3 гірничої маси. 
Середньорічна виробнича потужність 2500 м3 бло-
ків. Родовище розташоване на малопродуктивних 
землях за межами населених пунктів Добринського 
старостинського округу Іршанської об’єднаної 
територіальної громади.

2. Суб’єкт господарювання
ТОВ «Поліський лабрадорит» зареєстроване за 

адресою: Україна, 12201, Житомирська область, Хо-

рошівський район, смт. Хорошів, вул. Героїв Украї-
ни, буд. 10, контактний телефон +38 (067) 410-35-77, 
e-mail: 4103577@ukr.net. Генеральний директор 
Загородній Д. О.

3. Уповноважений орган, який забезпечує 
проведення громадського обговорення

Управління екології та природних ресурсів 
обласної державної адміністрації в Житомирській 
області. Адреса: 10014, м. Житомир, вул. Театральна, 
17/20, тел./факс (0412) 22-08-24, e-mail: pryroda@
ecology.zt.gov.ua. Контактна особа Семенюк М. М.

4. Процедура прийняття рішення про 
провадження планованої діяльності та орган, 
який розглядатиме результати оцінки впливу 
на довкілля

Відповідно до законодавства України рішенням 
про провадження даної планованої діяльності буде 
Спеціальний дозвіл на користування надрами, 
що видається Державною службою геології та 
надр України, та інші дозвільні документи, які 
видаються органами державної влади та місцевого 
самоврядування.

5. Строки, тривалість та порядок громад-
ського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля, включаючи інформацію про 
час і місце усіх запланованих громадських 
слухань

Тривалість громадського обговорення стано-
вить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 
35 робочих днів) з моменту офіційного опублі-
кування цього оголошення (зазначається у назві 

оголошення) та надання громадськості доступу 
до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої до-
даткової інформації, визначеної суб’єктом госпо-
дарювання, що передається для видачі висновку 
з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обгово-
рення громадськість має право подавати будь-які 
зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосу-
ються планованої діяльності, без необхідності їх 
обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть 
подаватися в письмовій формі (у тому числі в елек-
тронному вигляді) та усно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу громадських 
слухань. Пропозиції, надані після встановленого 
строку, не розглядаються.

Громадські слухання відбудуться 07.11.2019 р. 
об 12 годині в адмінприміщенні Добринського 
старостату Іршанської ОТГ Хорошівського району 
Житомирської області.

6. Уповноважений центральний орган або 
уповноважений територіальний орган, що 
забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої доступної інформації 
щодо планованої діяльності

Управління екології та природних ресурсів 
обласної державної адміністрації в Житомирській 
області. Адреса: 10014, м. Житомир, вул. Театральна, 
17/20, тел./факс (0412) 22-08-24, e-mail: pryroda@
ecology.zt.gov.ua. Контактна особа Семенюк М. М.

7. Уповноважений центральний орган 
або уповноважений територіальний орган, 

до якого надаються зауваження і пропозиції, 
та строки надання зауважень і пропозицій

Управління екології та природних ресурсів 
обласної державної адміністрації в Житомирській 
області. Адреса: 10014, м. Житомир, вул. Театральна, 
17/20, тел./факс (0412) 22-08-24, e-mail: pryroda@
ecology.zt.gov.ua. Контактна особа Семенюк М. М.

Зауваження і пропозиції приймаються про-
тягом усього строку громадського обговорення, 
зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо 
планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності на 198 аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої додаткової інфор-
мації (відмінне від приміщення, зазначеного 
у пункті 6 цього оголошення), а також час, 
з якого громадськість може ознайомитися 
з ними

1. Адмінприміщення Добринського старостату 
Іршанської ОТГ Хорошівського району Житомир-
ської області, адреса: 12112, Житомирська обл., 
Хорошівський р-н, с. Добринь, вул. Шевченка,40, 
контактна особа Булига С. Є., тел. 0984784746.

2. Офіс ПП «Проектний центр «Неоліт», 
адреса: 10014, м. Житомир, вул. Рильського, 7, кон-
тактна особа Вітюк В. А., тел. 0969820530, E-mail: 
0969820530@ukr.net.

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського  
обговорення звіту з оцінки 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

 К
АМ

АЗ

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.
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• В австралійському місті 
Дарвіна є незвичайний парк. Там 
можна плавати з величезними 
крокодилами. Називають цей 
атракціон «клітка смерті». Суть 
його полягає в тому, що людину 
поміщають у скляну коробку 
і занурюють у воду, де плавають 
крокодили. Ящик плавно ковзає 
над чотирма суміжними кроко-
диловими басейнами. У воду він 
занурений лише частково – так, 
щоб люди змогли спостерігати 
за тваринами як під водою, так 
і на її поверхні.

• У знаменитому Лас-Вегасі, 
у США, знаходиться хмарочос 

під назвою «Стратосфера» висо-
тою 350 м. На його даху розта-
шовані 3 атракціони – вежа Big 
Shot, карусель Insanity і вагончик 
X Scream. Самі по собі ці атрак-
ціони не виглядають жахливими. 
Родзинка полягає в тому, що вони 
знаходяться на величезній висоті 
і катання відбувається над без-
однею за краєм даху. Карусель 
обертається, розвиваючи пере-
вантаження. Вежа дозволяє від-
чути ілюзію вільного падіння.

• В Австралії знаходиться 
атракціон під назвою «Вежа те-
рору». Вагонетка з відвідувачами 
злітає на висоту 115 м, а потім 

стрімко зривається вниз. До-
вжина польоту всього 6,9 секунди. 
Кажуть, що в цей час відвідувачі 
відчувають стан невагомості.

• Порт-Авентура в Іспанії 
відомий своїми атракціонами. 
Раніше найстрашнішим тут 
вважався Furius Baco – на швид-
кості 135 км/год «підвішені» си-
діння з відвідувачами спочатку 
виробляли віражі і під кінець 
пролітали прямо над водою. Не 
так давно в парку з'явилася гірка 
«Шамбала», знаменита одним із 
найдовших спусків – 78 метрів 
і високою швидкістю падіння – 
134 км/год.

Гороскоп на тиждень 16 - 22 жовтня

ОВЕН
В авантюри краще 

не лізти, бо все це може 
обернутися проти вас. 

Усі проблеми вирішить ваш 
розум і талант.

ТЕЛЕЦЬ
Ви з легкістю пере-

борете всі перешкоди. 
Для досягнення результатів ви-
користайте тактовність і вміння 
йти на розумний компроміс.

БЛИЗНЮКИ
Уважніше приди-

віться до нових ідей, на-
віть на перший погляд 

абсурдних. Не варто займатися 
фінансами, поки все не стало на 
свої місця.

РАК
Руйнуванням вже 

створеного займатися не 
треба. Постарайтеся не 

приймати необдуманих рішень, 
прислухайтеся до голосу інтуїції.

ЛЕВ
Чим менше амбіцій 

ви продемонструєте, тим 
успішнішими будуть досягнен-
ня при мінімальній витраті часу 
і сил. Результат не забариться.

ДІВА
Намагайтеся при-

вести ваші думки й 
почуття до ладу. Вда-

лий період для налагодження 
втрачених ділових зв'язків.

ТЕРЕЗИ
Може надійти ін-

формація, яка вплине 
на життєві плани. Будете спо-
внені енергії, робота закипить, 
а результати порадують.

СКОРПІОН
Практичність і ви-

триманість приведуть 
вас до успіху. Не тур-

буйтеся з приводу дрібних 
неприємностей на роботі. Ви-
киньте непотріб.

СТРІЛЕЦЬ
Проявіть рішучість, 

активність і ділови-
тість, і ви не залишитеся непо-
міченими. Не розпорошуйте 
свою енергію.

КОЗЕРІГ
Постарайтеся уни-

кати перенавантажень. 
У вихідні зведіть до мінімуму 
службові та ділові контакти. 
Переключіться на себе.

ВОДОЛІЙ
Час використати 

свою ділову хватку. Не 
перестарайтеся, взявши 

ініціативу і всю владу у свої 
руки. У вихідні – зміни настрою.

РИБИ
Ваш успіх залежить 

від того, наскільки при-
ємною у спілкуванні людиною 
ви себе покажете. Подбайте про 
спокій близьких.

Цікаві факти про атракціони

Поради господині

Різкі перепади температу-
ри дуже погано позначаються 
на будь-якому волоссі, а осо-
бливо на ламкому і сухому, 
тому взимку воно як ніколи 
потребує посиленої турботи. 
Для вирішення даної про-
блеми ми підібрали кілька 
корисних порад.

Взимку завжди  
слід одягати  
головний убір.

Зараз стало дуже модно 
надягати головні убори у ви-
гляді хутряних навушників, 
хоча вони не захищають ваше 
волосся від морозу. То чи вар-
то в даному випадку гнати-
ся за модою, коли на карту 
поставлені здоров`я і краса 
вашого волосся? Звичайно 
ж, ні, адже ринок пропонує 
великий асортимент пре-
красних, модних і якісних 
зимових шапок.

Крім того, не варто забу-
вати про те, що саме взимку 
наше волосся піддається по-
стійному стресу – перепади 
температури, фарбування, 
хімічна завивка, вирівнювачі 
і багато іншого.

Постарайтеся якомо-
га менше проводити  
експериментів  
із волоссям.

Ніколи не виходьте взим-
ку на вулицю з вологим во-
лоссям! На холоді волога за-
мерзає, а це призводить до 
його ламкості. Тому варто 
перед виходом просушити 
волосся феном, а у разі, якщо 
є час і можливість, варто до-
чекатися, коли воно підсохне 
самостійно.

У разі, якщо ж ви ніяк не 
можете відмовитися від ви-
користання фена, включай-
те його в режимі холодного 
повітря. Перед сушінням 
обов’язково нанесіть на во-
лосся термозахист.

У жодному випадку не 
можна мити волосся гарячою 
водою, у тому числі і влітку. 
Гаряча вода зробить ваше 
волосся ламким і тьмяним. 
Краще помити голову про-
холодною або теплою водою. 
У холодну пору року шам-
пунь краще підібрати осо-

бливий, призначений саме 
для зимового догляду. Надалі 
бажано закріпити результат 
миття бальзамом-кондиціо-
нером, який зробить ваше во-
лосся слухняним, блискучим, 
неважким, а також воно буде 
дуже легко розчісуватися і не 
електризуватиметься!

Крім захисту, будь-
якому волоссю, 
а особливо сухо-
му, пошкодженому 
і ламкому, потрібен 
також і догляд.

Тому поба луйте його 
живильними масками, які 
містять різні ефірні олії, та-
кими як персикова, кокосова, 
оливкова, какао, іланг-іланг, 
розмарин і багато інших. 
Крім того, будь-яку з пере-
рахованих олій можна додати 
у ваш шампунь.

Обов’язково покра-
щуйте кровопоста-
чання волосся!

Для цього просто робіть 
легкий масаж голови. Це не 
лише покращує кровопос-
тачання, а також запобігає 
випадінню.

Без здорового харчування 
ваше волосся ніколи не буде 
виглядати здоровим, адже 
наша зовнішність в цілому 
– це віддзеркалення стану 
здоров’я і харчування, а во-
лосся і шкіра найперше ре-
агують на зміни в організмі. 
Тому харчуйтеся правиль-
но, обов’язково їжте овочі, 
фрукти, збагачені вітамінами, 
м’ясо, рис, ячмінь, пшоно, 
бобові, молоко, яйця, рибу 
і інші продукти, що містять 
ненасичені жирні кислоти, 
білки та різні вітаміни.

Догляд за волоссям 
у холодну пору року

Гаряче повітря 
фена пересу-
шує волосся 
і шкіру голови



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

Двійник
Жанр: фантастика, екшн

Головний герой картини – Генрі Броген 
(Вілл Сміт) – найманий вбивця, який мріє 
нарешті піти на пенсію та пожити спокійним 
життям. Та якось він стикається з молоди-
ком, який вражаюче схожий на нього самого, 
тільки в молодості. Свого молодого клона 
зустрічаєш не щодня, тож Генрі хоче розі-
братися у тому, що відбувається, чого б це 
йому не коштувало. Фантастичний бойовик 
«Двійник» ґрунтується на історії Даррена 
Лемке («Шазам», «Шрек назавжди»). Ідея 
фільму з’явилася ще в 1997 році, тоді ж її 
придбала студія Walt Disney Pictures. Через 
недосконалість існуючих на той час техноло-
гій проект не вдалося одразу втілити в життя.

Захар Беркут
Жанр: драма, історія
1241 рік. Монгольська орда на чолі з 

ханом Бурундою рухається на захід, вини-
щуючи все на своєму шляху. Дійшовши до 
високих Карпатських гір, військо зупиняється 
біля підніжжя. Однак вночі кілька місцевих 
мисливців - брати Беркути - потайки проби-
раються в табір та звільняють полонених. Не-
самовитий від люті хан вирішує йти навпрос-
тець, щоб помститися і знищити карпатські 
поселення. Для цього він знаходить зрадника 
серед місцевих, який відкриває йому таємний 
прохід у горах. Однак невеличка громада 
гірських мисливців під керівництвом Захара 
Беркута має свій план, щоб назавжди зупи-
нити багаточисельного ворога.

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.

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


