
 Сир в асорт. 
фас. 200г 

ТМ «Звенигора» 

Молоко пастеризоване 
2,5 % 900 г ТМ «Рудь»

1890
СТАРА ЦІНА

495

 Майонезний соус 
«Салатний» 160г 30% ТМ 

«Гуляй поле» 

440
АКЦІЙНА ЦІНА

Масло «Селянське» 
73% 200г 

ТМ «Звенигора»

АКЦІЙНА ЦІНА

СТАРА ЦІНА

39703840
АКЦІЙНА ЦІНА

СТАРА ЦІНА

35353460
АКЦІЙНА ЦІНА

СТАРА ЦІНА

6755

 Ковбаса н/к в/с 
Шинкова Т/У 0,45 

 ТМ «ЖМК»

5950
АКЦІЙНА ЦІНА
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Черняхівський LIFT  
для БПП

Дитяча безпека на дорозі:  
відтепер в Україні заборонено  
перевезення дітей без автокрісел

За незаконне  
рішення міськради  

ЗАПЛАТЯТЬ МІЛЬЙОНИ  
з кишень житомирян с. 6
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Валерія Наумова

На сесію міської 
ради в черговий раз 
приходять небай-
дужі житомиряни, 
інваліди 2-ої групи, 
щодо безоплатного 
проїзду у громад-
ському транспорті.

31 жовтня у ході розгляду 
питань до депутатів звернув-
ся один із небайдужих жите-
лів Житомира із наступним 
запитанням: «Поясніть, будь 
ласка,   коли  інваліди  2-ої 
групи матимуть змогу без-
оплатного проїзду у громад-
ському транспорті. Давайте 
вирішимо це питання, щоб 
інваліди мали змогу їздити 
містом безоплатно».

Відповідь надав депутат 
Житомирської міської ради 
Владислав Пучич.

«Дякую, що порушуєте це 
питання, але в мене є наступ-
не питання до вас: наведіть, 
будь ласка, приклад хоч одно-
го міста в Україні, де інваліди 
2-ої групи можуть безоплатно 
їздити у маршрутному таксі», – 
запитує депутат.
Після поставленого запи-

тання почалась словесна пе-
репалка. За словами тих, хто 
звернувся з питання пільгово-
го проїзду для інвалідів 2-ої 
групи, не потрібно морочити 
голову, потрібно дотримува-
тися закону.
«Згадайте закони Украї-

ни. Президент підписав за-
кон про безоплатний про-
їзд інвалідів  і пільговиків. 
Тому дотримуйтесь законів. 
У Києві, у Львові їздять без-
коштовно, тому зверніть на 
це увагу»,  – вчергове зазна-
чила громадськість.

Чи зможуть  
інваліди 2-ої групи  
мати право  
на безкоштовний 
проїзд у Житомирі?

Руслан Мороз

Ще недавно ло-
кації українсько-
словацького серіалу 
«Слов'яни» оголосили 
туроб’єктами.

Всі ЗМІ з гордістю повідомля-
ли про те, що розміщені поблизу 
села Дениші на Житомирщині 
декорації історико-пригодниць-
кий серіалу з елементами фентезі 
«Слов'яни», над яким працювала 
українсько-словацька режисерська 
група, перетворять в туристичні 
об'єкти.

Також про це інформувала на-
чальниця управління культури 
і туризму Житомирської ОДА 
Тетяна Парфентієва на сторінці 
управління в Facebook.
«Закінчилися зйомки сері-

алу "Слов'яни", локації будуть 
працювати на громаду як ту-

ристичні об'єкти … », – йшлося 
в публікації.

На сторінці спільноти «Жито-
мир: кастинг історичного проекту, 
VI століття» в Facebook є інфор-
мація про те, що останній зні-
мальний день «Слов'ян» відбувся 
3 жовтня. «Жителям» поселення 
тут пропонують стати гідами по 
локаціях знімального майданчика.

Однак 5 листопада в Фейсбуці 
з’явився пост, автор якого – Сер-
гій Ковальов – повідомляв, що 
невідомі «туристи» вщент роз-
трощили та частково спалили 
декорації серіалу «Слов'яни»: 
«Денеши  – это теперь не чи-
стое уютное место. К сожале-
нию. Предсказуемо. Можно ли 
считать соженные декорации 
красивыми? Допустимо ли ис-
пользовать для "прибыльного ту-
ризма" подпеленные бензопилой 
конструкции, разрушенные "для 
финала съёмок"? Возможно ли 
считать, что природа природно-
го гранитного каньена брошена 
заваленой жжоными досками, 
опилками, гнилыми шкурами 

животных, ржавыми, но острыми 
скобами, гвоздями!? А монтажная 
пена! Копоть, краска на скалах 
гордости украинского туризма 
и скалолазания? Загаженные 
самые простые и значит самые 
поп ул ярные   с пор ти вные 
маршру ты.   Какой   на .р ен 
объект туризма.!? Какие на.ик 
экскурсии!? По мусорке? Я пони-
маю, почему чехи не разрешили 
этим брехливым вандалам все это 
творить у себя в Европе… Вы зага-
дили мой дом… и теперь пишите 
заказные статейки о жемчужинах 
житомирского туризма…»
Додамо, 12-серійний укра-

їнсько-словацький серіал з еле-
ментами фентезі ґрунтується на 
реконструкції історичного періоду 
VI століття, в якому імена і образи 
головних героїв невигадані. Голо-
вний герой стрічки – перший відо-
мий по імені слов'янський князь 
Влад. В основі фільму лежать тра-
диції і міфологія древніх слов'ян.
Участь в зйомках брали як 

професійні актори, так і аматори 
з різних куточків нашої області.

У самому центрі 
Житомира, на май-
дані Перемоги, 4/2, 
нещодавно відкрили 
магазин білоруських 
цукерок.

Солодощі – це, звісно, добре, 
але фасади магазину повністю по-
рушують архітектурну концепцію 
міста.
На сесії Житомирської місь-

кради 31 жовтня з цього питання 
виступив депутат Житомирської 
міської ради Геннадій Махорін. 
У своєму зверненні він пояснив, 
що підприємці таким чином зни-
щують фасади і місто виглядає 
непривабливо.

Міський голова Сергій Сухом-
лин підтримав думку депутата, 
мовляв, власники зробили, як 
хотіли, не маючи необхідних до-
кументів на це.

«До нас усі підприємці звер-
таються за погодженням після 
оформлення фасадів», – зазначив 
Сухомлин.
Житомиряни у коментарях 

під публікацією про ситуацію 
обурені, мовляв, навіщо чіпати ці-

кавий та якісний фасад магазину:
«Не чіпайте магазин. Невже 

вам мало інших. Заберіть секонди 
з Михайлівської. Ганьба. Соромно 
перед гостями міста, да і перед 
собою теж…», – обурюється в ко-
ментарях Неля.

«Ооо да, а фасад основної бу-
дівлі просто прекрасний своїми 
обдертими стінами!» – саркастич-
но підмітила Олена.

«А фасади "Лотерей" незрозу-
мілого походження, "Космолотiв" 
iдiотських владi подобаються??? 
По-моєму, це шантаж з боку вла-
ди», – зауважила Наталія.
«Мабуть, "рошенки" неакту-

альні стали. Секонди на Михай-
лівській привабливіше вигляда-
ють? Чому на фасаді помітили 
зруб, а коли з-під Денишів везуть 
зрізані дуби цілодобово – цього 
влада міста не помічає, чи, ма-
буть, пора до вищого керівництва 
країни звернутись і показати, як 
житомирські ліси перетворюють-
ся в пенькові галявини?» – поді-
лилася Олена.
«Мдааа, до чого ще ж "дості-

батися"… нормальний гарний 
фасад, а що старі обшарпані сті-
ни із графіті-матюками – це верх 
дизайнерського замислу!?» – за-
значає Анна.

У Денишах вщент розтрощили та частково 
спалили декорації серіалу «Слов'яни»

Влада Житомира  
проти фасаду магазину 
білоруських цукерок
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3 листопада в одно-
му із надзвичайно 
творчих куточків 
нашого міста Gnatyuk 
Art Center відбулась 
неймовірна подія – 
Zhytomyr Fashion Show, 
організатором якого 
була перша професій-
на модельна агенція 
«Gloria ModelS».

Програма показу була неймо-
вірно красивою та насиченою: свій 
дизайнерський одяг показали Яна 
Полторецька з колекцією «Copy-
Paste», Олена Кондратьєва «Soul 

Unite Kids», Вероніка Боженюк 
«Chameleon Style», Атаманенко 
Марися «Viter Sniv», Кирило Ха-
ритонцев «Kiz-Khaztley», також 
свій одяг представив брендовий 
магазин «Синочки&Дочки» (влас-
ниця – Ірина Федорова), магазин 
суконь напрокат від Ольги Савчук, 
шоу-рум «Lepota» (власниця – Юлія 
Дедю). Ці круті образи розбавили 
виступи талановитих артистів: Ки-
рила Юхимовича, Анастасії Іваню-
хи, Ілони Глінської та «F-models».

Партнерами заходу були дру-
карня «Бук-Друк», святкова агенція 
«Gloria Events», фотограф Олек-
сандр Титарчук, кафедра дизай-
ну одягу, магазин дитячого одягу 
«Синочки&дочки», майстерня 
дизайнерських викрутасів «Viter 
Sniv», «Soul Unite Kids», студія ві-

зажу «Gloria Beauty», КНУКІМ, ма-
газин дитячого одягу «Teen Spirit», 
магазин «Lepota», стиліст-перукар 
Марія Бондарчук та Gnatyuk Art 
Center. Інформаційні партнери 
дійства: всеукраїнський журнал 
«Ukrainian people», фотопортал 
«Geometria», DKS новини та газета 
«20 хвилин». Генеральним парт-
нером стала туристична агенція 
«Enjoy Travel», котра подарувала 
путівку до сонячної Угорщини. Усі 
учасники Zhytomyr Fashion Show, 
їхні батьки та гості були задоволе-
ні. Це був не просто модний показ, 
це було поєднання вишуканості та 
граційності, таланту та харизми, 
усмішок дітей та гордості батьків. 
Gloria ModelS, як завжди, показала 
свій високий рівень, професіона-
лізм та відданість своїй роботі.

Феєрія стилю: у Житомирі  
відбулося Zhytomyr Fashion Show

Ірина Хоцька

Верховна Рада Укра-
їни ухвалила закон, 
з огляду на який за пе-
ревезення несумлін-
ними водіями дітей 
віком до 12 років без 
автокрісел почнуть 
штрафувати. Стягу-
ватимуть за перше 
порушення норми 510 
гривень, а за друге – 
вже 850.

На жаль, вищезгадана законо-
давча норма ще не встигла набути 
своєї чинності. Проте пресофіцер 
патрульної служби Житомирської 
області Ігор Іванюк обіцяє, що 
штрафувати водіїв розпочнуть 
одразу, як про це стане відомо 
з офіційного парламентського ві-
сника «Урядовий кур̀єр».
«Наші патрульні ще не роз-

почали штрафувати водіїв  за 
відсутність дитячих автокрісел 
у машині, але ми обіцяємо розпо-
чати. За перше порушення норми 
штраф стягуватимуть у розмірі 510 
гривень, а за друге – вже 850 гри-
вень», – прокоментував пан Ігор.

Зауважимо, що за-
конодавча потреба 
у наявності автокрісла 
в салоні автомобіля 

поширюється на дітей 
віком до 12 років, чий 
зріст не переви- 
щує 145 см.
Така норма також є регламен-

тованою Правилами дорожнього 
руху України в останній редакції 
від 2019 року, а саме пунктом 21.11 
«Про перевезення пасажирів», 
в котрому зазначається наступ-
не: «Забороняється перевозити 
дітей, зріст яких менше 145 см 
або тих, що не досягли 12-річного 
віку, у транспортних засобах, об-
ладнаних ременями безпеки, без 
використання спеціальних засо-
бів, що дають змогу пристебнути 
дитину за допомогою ременів без-
пеки, передбачених конструкцією 
цього транспортного засобу; на 
передньому сидінні легкового 
автомобіля – без використання 
зазначених спеціальних засобів; 
на задньому сидінні мотоцикла 
та мопеда».
До речі, така вимога не по-

ширюється  на  користування 
пасажирами загальноміського 
транспорту, а ось приватним пере-
візникам все ж таки потрібно заку-
пити автокрісла, оскільки уряд не 
звільнив їх від перевезення дитини 
без спеціального кріплення.

Як патрульні виявлятимуть 
правопорушення  
на дорогах?
І це дійсно гарне запитання. 

Незважаючи на те, що Україна так 
наполегливо хоче стати частиною 
Європейського Союзу, але досі за-
боронене тонування вікон авто-

мобіля, як у наших сусідів, не є 
скасованим правилом у нас. Отож 
як виявити стражам порядку ціле-
спрямоване правопорушення, та 
ще й на немаленькій швидкості? 
Відповідь очевидна – це, на жаль, 
практично неможливо зробити 
в сучасних умовах наших реалій.

«Завжди причиною зупинки 
водія є порушення правил дорож-
нього руху. І якщо під час спіл-
кування з ним буде помічено, що 
він перевозить неповнолітнього 
пасажира, тоді патрульні будуть 
зобов̀язані виписати штраф. Зага-
лом це буде видно, чи є автокрісло 
в машині чи його немає», – під-
твердив наші здогадки пресофіцер 
патрульної служби Житомирської 
області.

Що робити, коли фізичні 
особливості дитини  
не відповідають 
законодавчим нормам?
Шкода, що закон хоч і було 

ухвалено, але не до кінця ви-
читано  експертами.  Бувають 
випадки, коли дитина є вищою 
на свій вік або має надлишкову 
вагу і навіть суто практично не 
зможе вміститися в автокріслі. 
У такому випадку Ігор Іванюк 
все ж таки радить шукати таку 
модель  дитячого  кріплення, 
яка підійде вашому чаду. Отже, 
фізичні особливості дитячого 
організму точно не стануть при-
чиною, через яку водії зможуть 
ухилитися від адміністративної 
відповідальності за порушення 
правил дорожнього руху щодо 
перевезення пасажирів.

Насамперед – дотримання 
норми у наших інтересах!

Ми завжди можемо бути впев-
неними у собі, але не можемо від-
повідати за дії інших людей, тому 
аварії на дорогах є однією з осно-
вних причин летальних випадків 
дітей, і, згідно зі статистикою, поло-
вина смертельних випадків малень-
ких пасажирів від народження до 5 
років сталися з причин неправиль-
ного транспортування їх в автомо-
білі, тобто без автокрісла. Якщо ж 
правильно використовувати дитяче 
автокрісло, котре відповідає віковій 
групі дитини, то ймовірність травм 
знизиться на 70%, а летальних ви-
падків – на 54%. Це переконливі 
показники статистики Всесвітньої 
організації охорони здоров'я, які 
краще будь-яких доводів вказують 
на ефективність дитячих автокрісел 
в автомобілях.

Чи можна перевозити 
дитину на передньому 
сидінні авто?

У жодному випадку! Переднє 
пасажирське сидіння – не найбез-
печніше місце для дитини, тому 
встановлювати на нього дитяче ав-
токрісло потрібно лише у крайньо-
му разі. Наприклад, коли потрібно 
розмістити відразу три дитячих 
кріплення, якщо задні пасажирські 
сидіння не мають ременів безпеки 
або з інших важливих причин.

Чи можна перевозити 
новонароджену дитини  
на руках?

Відповідь коротка і категорич-
на – ні. За останні 50 років у світі 
проведено величезну кількість 
досліджень, і цифри, отримані 
під час проведення краш-тестів, 
говорять наступне: при лобовому 
зіткненні автомобілів на швидко-
сті 50 км/год вага дитини збільшу-
ється у 30 разів. Якщо маса новона-
родженої разом з одягом близько 
4 кг, то в момент удару вона складе 
120 кг. Навіть дуже сильна мама 
таку вагу утримати не зможе. Те-
пер візьмемо маму. Припустимо, 
її маса 60 кг. У момент удару на цій 
же швидкості вона буде важити 
майже 2 тонни. Такою вагою вона 
просто задавить дитину, навіть 
якщо б існував шанс на спасіння 
дитячого життя.

Чи можна замість 
автокрісла використовувати 
люльку від коляски?

Звичайні люльки від коляски 
не пристосовані для того, щоб 
використовувати  їх у машині. 
У них немає внутрішніх ременів, 
спеціальних кріплень для міцної 
установки в автомобілі, а також їх 
конструкція не гарантує безпеку 
в разі ДТП. Якщо ви схиляєтеся 
до транспортування саме в колис-
ці, то новонародженого малюка 
краще перевозити в спеціальних 
утримуючих пристроях групи 0, 
які відповідають стандартам ECE44 
або ECE129. Вони встановлюються 
боком до руху машини і підходять 
дітям до 9 місяців. На жаль, лише 
мала частина таких люльок зможе 
забезпечити належну безпеку ди-
тині під час руху.

Дитяча безпека на дорозі: відтепер в Україні 
заборонено перевезення дітей без автокрісел
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Руслан Мороз

Новий соціальний проєкт 
партії «Слуга народу» на-
був досить цікавих форм на 
місцях.

Розповімо про Черняхівський LIFT, 
який чудово діє для БПП, але пересічним 
громадянам потрапити туди чомусь не 
фартить. Вже неодноразово висказува-
лись думки, що незважаючи на театральні 
«звільнення» у присутності величезної 
кількості народу, на «потрібні» посади 
призначаються знову ті ж самі люди, які 
скомпрометували себе раніше.

Ми спілкувалися з кількома претенден-
тами, які подавали свої кандидатури в роз-
піареному проєкті партії «Слуга народу», 
що має назву LIFT. Сьогодні ми пропонуємо 
вам тільки одну історію відносно призна-
чення нового очільника Черняхівської ра-
йонної державної адміністрації.

Ми спілкуємося з Яною Петрушевською, 
яка спробувала скористатися проєктом 
LIFT.

�� Руслан Мороз: «Яно, ким ви 
зараз працюєте? Розкажіть, будь 
ласка, свою історію».

Яна: «Зараз я працюю на посаді го-
ловного спеціаліста з питань державних 
закупівель Оліївської сільської ради.
Коли я дізналася про проєкт LIFT, 

який створила команда президента Зелен-
ського, щоб залучити нові кадри на керівні 
посади, я зайшла на сайт та побачила, що 
мене цікавить посада голови Черняхів-
ської районної державної адміністрації. 
На прикладі своєї роботи я вже бачу, які 
зміни можна впровадити на новій посаді, 
які потрібні провести реформи в районі. 
Я розуміюся в цій системі. Вже рік пра-
цюю в органах місцевого самоврядуван-
ня, а до цього я мала чотири роки стажу 
в органах виконавчої служби. Питання є 
дуже близьким мені, я навчалася п’ять 
років в юридичній академії, писала статті 
на тему реформування органів місцевого 
самоврядування, також реформування 
органів виконавчої влади. Я неодноразово 
брала участь у міжнародних конференці-
ях з цих питань. Тож для мене це актуаль-
но, саме тому й взяла участь у даному про-
єкті. Я зайшла на сайт, заповнила анкети, 
пройшла тестування і почала чекати, коли 
зі мною хтось зконтактує для того, щоб 
у подальшому пройти співбесіду і отри-
мати відповідь, підходжу я на дану посаду 
чи не підходжу».

�� Руслан Мороз: «Після заповне-
ння анкети з вами хтось зв’язувався? 
Як взагалі відбувалося спілкування 
з представниками проєкту LIFT?»

Яна: «Протягом тижня-двох я отриму-
вала на свою електронну адресу стандартні 
відповіді, що дякуємо за вашу анкету та 
інші подяки за тестування. Але жодних 
результативних відповідей у свій бік я не 
отримувала. Тому на офіційному каналі 
в месенджері Телеграм я написала запитан-
ня: чому мою кандидатуру не розглядають? 
А також чому я не маю конкретних відпо-
відей, підходжу я чи не підходжу? Чому 

жодних співбесід не відбувається? Чому 
взагалі зі мною ніхто не контактує з цього 
приводу?

Я отримала відповідь з LIFT російською 
мовою: «Мы с вами свяжемся и рассмотрим 
ваш вопрос».

Це вже перше, що мене насторожило. 
Я поставила питання українською в офіцій-
не українське представництво. Але знову 
отримала відповідь російською. Тобто від-
повідав мені якийсь російський кол-центр.
Після того, як проходив певний час 

і LIFT не надавав мені конкретних відпо-
відей, до мене звернувся один з жителів 
Черняхова, який запитав у мене: «Навіщо 
ти береш участь у проєкті, в якому вже все 
вирішено? Всі у Черняхові знають, що голо-
вою Черняхівської РДА буде призначено 
Людмилу Іванівну Заворотнюк. Вона буде 
головою у будь-якому випадку, скільки б 
перспективних, молодих, талановитих, 
зацікавлених людей не брали б участь 
у цьому проєкті! У нас вже є людина, яка 
вміє працювати зі всіма схемами, що були 
розроблені ще відомими БПП-шниками, 
яка має власний бізнес, яка вміє працювати 
на місцях з електоратом, що важливо на 
майбутніх місцевих виборах. Більш того, 
ця людина віддана владі».

Дійсно, ми маємо відеоролик в Ютубі, 
коли ця людина в робочий час збирає пра-
цівників Черняхівської РДА та відправляє їх 
автобусами на Київ на підтримку кандидата 
у Президенти Петра Порошенка. Діючій 
команді партії «Слуга народу», напевно, 
така людина більш цікава, ніж молода, не-
заангажована?».

�� Руслан Мороз: «А що відбува-
лося надалі з вашою участю у про-
єкті LIFT?»

Яна: «Я так і не дочекалася відповіді. 
Потім вже на сайті електронних декларацій 

я знайшла заповнену декларацію кандидата 
на посаду голови Черняхівської РДА За-
воротнюк Людмили Іванівни. Я зрозуміла, 
що вона пройшла всі етапи, співбесіди. 
Невідомо, яким саме LIFTом її туди возили, 
але зі мною на зв'язок ніхто так і не вийшов».

�� Руслан Мороз: «Ви спробували 
дізнатися, чому з вами навіть ніхто 
не захотів розмовляти з приводу 
вашої анкети?»

Яна: «Потім від газети "Патріот" Олек-
сандр Колібабчук зробив запит до нового 
очільника Житомирської обласної держав-
ної адміністрації з проханням роз’яснити 
ситуацію. Але, на жаль, ми ще чекаємо на 
відповідь, чому виникла така проблема. 
Також був запит відносно того, чи взагалі 
подавалися інші кандидатури на посаду 
голови Черняхівської РДА з проєкту LIFT? 
Але також відповіді ми ще не отримували».

Щоб не було враження однобічного ма-
теріалу, ми зв’язалися ще з одним кандида-
том, який також подавав свої анкетні дані 
через проєкт LIFT, Олексієм Плешивенком, 
жителем міста Черняхова.

�� Руслан Мороз: «Олексію, що 
у вашому випадку відбувалося після 
заповнення вами анкети?»

Олексій: «Це було у серпні, коли я по-
бачив у Фейсбуці рекламу проєкту LIFT, 
де кожен міг подати свою кандидатуру, 
своє резюме на будь-яку вакантну поса-
ду. У Черняхові вже була вакансія голови 
РДА. Я подав заявку, пройшов тести. Ну на 
цьому, власне, моя історія закінчилася. На 
сайті моє резюме до сьогоднішнього часу 
на стадії розгляду».

�� Руслан Мороз: «Ви робили 
спробу зв’язатися з адміністрато-
рами системи LIFT?»

Олексій: «Я до останнього надіявся, 
що ця система працює. Але пару тижнів 
тому я вже побачив декларацію діючого 
заступника як кандидата на посаду голови 
Черняхівської РДА».

Дійсно, наші журналісти знайшли де-
кларацію Заворотнюк Людмили Іванівни, 
заступника голови Черняхівської район-
ної державної адміністрації як кандидата 
на посаду голови Черняхівської РДА, яку 
вона подала 21 жовтня 2019 року. У де-
кларації зазначено, що кандидатка про-
живає у селищі Головине Черняхівського 
району. Є власницею квартири на 47,9 кв. 
м у Житомирі, землі та магазину на 150 
кв. м у Головиному. Будинок на 150 кв. м 
у цьому ж селищі у власності чоловіка. 
У подружжя Заворотнюків є легковик 
Toyota Camry 2011 року випуску, який 
належить голові родини. За місцем робо-
ти у Черняхівській РДА Людмила Заво-
ротнюк за 10 неповних місяців 2019 року 
отримала 320,2 тисячі гривень зарплати, 
чоловік від підприємницької діяльності 
заробив 528 тис. грн.
Після розголосу незрозумілої роботи 

проєкту LIFT багато хто почав зневірюва-
тися взагалі у будь-яких змінах у країні. 
З’явилися досить різкі коментарі в Інтернеті: 
«Цікавий вибір нової влади. А є ж більш 
достойні кандидати. Ця Заворотнюк після 
першого туру називала людей дурнями 
через голосування за "клоуна" (її слова), 
а до цього ганяла у робочий час 19 квітня 
у Київ (є навіть відеодоказ), напхавши авто-
бус держслужбовцями. Достатньо переві-
рити, хто брав відпустку у цей день в РДА. 
І виперти з роботи разом з керівницею, щоб 
іншим не кортіло порушувати закон. Тепер 
повний одобрямс "клоуну". Продала Пєтю, 
продасть і Вову. Та й інтелектом обличчя 
не спотворене».

Багато хто дивився серіал «Слуга наро-
ду», де за сюжетом новообраний президент, 
як і зараз у житті, оголосив, що всі бажаючі 
можуть спробувати себе у владі. Але у кінці 
з’ясувалося, що прийшли всі «свої» – друзі, 
родичі, знайомі. З величезним сумом ми 
можемо спостерігати, як кіношний варіант 
сценарію втілюється у реальному житті 
нашого суспільства. До влади приходять ті 
самі, хто грабував наш вже майже 30 років. 
Нічого не змінюється.

Черняхівський LIFT для БПП

 Фото з офіційного сайту Черняхівської РДА

 Прінтскрін з переписки  Прінтскрін з переписки
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Ірина Хоцька

Як би там не було, 
але все ж таки при-
ємно продовжувати 
грітися під теплим 
осіннім сонцем на-
прикінці останнього 
місяця цієї холодної 
пори. Проте не-
зважаючи на це, ще 
нещодавно ми всти-
гли зіштовхнутися 
з «мінусом» на вулиці, 
а отже розпочали 
опалювальний сезон 
у Житомирі. Що про 
це думають містяни – 
дізнаємося перші!

Людмила, 49 років, житель-
ка Мальованки: «Спочатку нам 
обіцяли, що опалювальний се-
зон розпочнеться вже 10 жовтня. 
Брехня. Навіть тижнем пізніше 

включили опалення. Сама я живу 
на Мальованці, і у нас довго ба-
тареї були холодними. Я взагалі 
не розумію, за що я плачу кошти 
«Житомиробленерго».
Ярослав, 32 роки, житель 

Богунії: «Ще позавчора ніч була 
холодною. Коли я доторкнув-
ся до батарей, вони виявилися 
ледве теплими. При цьому ЗМІ 
говорять, що опалювальний сезон 
у місті вже розпочато. Я не знаю, 
як можна вважати сезон розпо-
чатим, якщо стіни квартири досі 
крижані».

Орест, 28 років, житель Крош-
ні: «От мені байдуже на опалення. 
Мені взимку навіть жарко, бо вже 
декілька років я практикую за-
гартовування за системою Іванова. 
Наприклад, взимку я вигулюю со-
баку в одних шортах і не хворію. 
Тож загартовуйтеся, і вам не по-
трібне буде ніяке опалення».

Що житомиряни 
думають стосовно 
опалення у своїх 
квартирах: опитування

Валерія Наумова

Під час сесії Жито-
мирської міської ради 
31 жовтня вирішували 
питання про звіль-
нення заступника 
міського голови Дми-
тра Ткачука.

Якщо бути точними, то воно 
звучало і на минулій сесії. Тоді 
міський голова Сергій Сухомлин 
заявив, що чекає заяви від началь-
ника управління транспорту Кос-
тянтина Підпокровного і заступ-
ника Дмитра Ткачука, проте від 
Ткачука ніяких заяв не надходило.

«Дійсно, на засіданні виконко-
му було запропоновано навести 
лад з перевезенням пільговиків 
2-ї групи інвалідності, був вста-

новлений термін – 2 тижні. Моє 
доручення почули і начальник 
управління транспорту, і мій за-
ступник, ці доручення були не 
дотримані, тому на минулій сесії 
я запропонував їх звільнення.

Начальник управління заяву 
написав, а від заступника жодних 
заяв не було. Якщо ми будемо сьо-

годні звільняти, це буде незакон-
не рішення, яке буде оскаржене 
в суді, тому пропоную на сьогодні 
зняти це питання з розгляду», – 
пояснив міський голова Сергій 
Сухомлин.
На захист Дмитра Ткачука 

виступила депутатка Ірина Яр-
моленко. За її словами, не можна 

все скидати на одну людину і зви-
нувачувати її у тому, що вона не 
справляється:

«Діма – не волшебнік (чаклун – 
авт.). Ви не можете це все скида-
ти тільки на Дмитра Ткачука, це 
питання непросте, популістичне, 
хочеться виглядати хорошими, 
але так не виходить. Сьогодні 
я рада, що Дмитро не написав 
заяву, я рада, що ми не можемо 
його звільнити», – зазначила Ірина 
Ярмоленко.

Після гучного обговорення за-
ступник міського голови Дмитро 
Ткачук вирішив прокоментувати 
питання про його звільнення.

«Ви дали мені можливість обі-
ймати дану посаду тим, що про-
голосували за мене на виборах, 
і ми працюємо, виконуємо свої 
обов’язки, віддано і чесно. Два 
роки продуктивної роботи – це 
конкретні заходи і конкретні ре-
алізовані проєкти, які сьогодні 
визнаються іншими містами і за 
кордоном.

Я  не  писав  ніякої  заяви, 
і причина одна – я вважаю, що 
такі питання мають вирішува-
тися в нормальному діловому 
діалозі. Це питання дійсно про 
домовленість, про нормальний, 
конструктивний діалог і вирі-
шення питання цивілізованим 
шляхом, а не знімати питан-
ня з сесії, тому що хтось може 
оскаржити. Знаєте, мені 32, і я не 
лох. Свою заяву я напишу, тому 
що я готовий бути ефективним 
там, де є з цього користь», – за-
явив Дмитро Ткачук.

Після закінчення сесії Дмитро 
Ткачук віддав заяву про звіль-
нення. За ініціативою депутата 
Владислава Пучича питання по-
вернули до розгляду, проте де-
путатами було проголосовано за 
те, щоб більше не повертатися до 
цього питання, отже, таким чи-
ном, депутати відмовилися звіль-
няти Дмитра Ткачука з посади, 
навіть за наявності його заяви на 
звільнення.

Валерія Наумова

Під час сесії Житомирської 
міської ради 31 жовтня небайду-
жі громадяни виступили проти 
можливого будівництва паркінгу 
в районі Житнього ринку.

Раніше на сайті електронних петицій до місь-
кої ради було опубліковано петицію з наступним 
текстом: «На сьогодні у нашому місті гостро стоїть 
проблема нестачі паркувальних місць. Зокрема, вели-
чезну кількість автомобілів припарковано на узбіччі 
доріг по вулиці Хлібній, Небесної Сотні, Бориса Тена, 
Лятошинського, Київській та Гоголівській в районі 
Житнього ринку.
У зимовий період «кинуті» на узбіччі машини 

ускладнюють роботу дорожнім службам по при-
биранню снігу. Вирішити проблему можна, активно 
розвиваючи будівництво підземних і надземних 
парковок – що з перемінним успіхом і робиться у всіх 
розвинених країнах», – пропонується в петиції.
Проте житомиряни проти будь-якої забудови 

на цій території і вимагають від місцевої влади 
унеможливити будівництва будь-чого на території 
Житнього ринку:

«Ми проти того, щоб на нашому базарі, одно-
му із найзручніших, робили якийсь паркінг чи 
будування чогось. Ми не дамо будувати щось на 
Житньому ринку – ні паркінг, ні стоянки», – на-
голошують місцеві жителі.

За словами міського голови Сергія Сухомлина, 

влада Житомира не збиралась нічого робити і бу-
дувати на Житньому ринку.

«Послухайте, хтось опублікував петицію на сай-
ті міської ради, це пропозиція, це не проєкт і не 
рішення міської ради. Ми ніколи не думали і не 
хотіли щось будувати на Житньому ринку», – пояснив 
міський голова.

Крім того, депутатка міської ради Любов Цим-
балюк зауважила, що важливо надіслати пояснення 
працівникам Житнього ринку і роз‘яснити людям, 
що будівництва ніякого не буде.

«Ми маємо пояснити людям, що немає перспек-
тиви і планів на будь-які забудови на ринку. Бо люди 
дійсно хвилюються і зверталися до нас неодноразо-
во», – наголосила Любов Цимбалюк.

У відповідь Сергій Сухомлин зауважив, що пе-
тиція навіть не набрала необхідну кількість голосів: 
«Ця петиція навіть не набрала необхідних голосів, 
але я згоден, потрібно проінформувати працівників 
базару, що ніякого будівництва не буде і що планів 
у міської влади щодо Житнього ринку немає».

«Мені 32, і я не лох»: Дмитро Ткачук 
написав заяву на звільнення

Пропозиція будування паркінгу в 
районі Житнього ринку викликала 
обурення у житомирян
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Валерія Наумова, 
      Руслан Мороз

Житомирські 
депутати під час 
п’ятдесят шостої сесії 
Житомирської місь-
кої ради 31 жовтня 
2019 проголосували 
проти будівництва 
АЗС на проспекті Не-
залежності, 29, а та-
кож за мораторій ще 
трьох об’єктів.

Повна зала спостерігачів, ви-
гуки «ганьба!», плакати та близь-
ко сотні жителів проспекту Неза-
лежності змусили напружитися 
міську владу. Не очікуючи такого 
відвертого протистояння та на-
полегливості містян, міський 
голова Сергій Сухомлин нео-
дноразово в розгубленому стані 
телефонував комусь під час сесії, 
явно чекаючи на допомогу.

Смачна локшина  
від міського голови

Незважаючи на те, що проти 
будівництва АЗС виступають не 
один рік, було багато судів, мі-
тингів, сутичок, проблема місь-
кою владою не вирішується. Але 
на цій сесії міський голова Сергій 
Сухомлин все ж наголосив на 
необхідності зупинити будь-яке 
будівництво за тими адресами, 
що були озвучені присутніми, 
а саме – Героїв Крут, 51, проспект 
Незалежності, 29, Велика Берди-
чівська, 50-а та Хлібний ринок. 
Після цього було оголошено пе-
рерву для детального розгляду 
даного питання.
«Я зараз оголошую пере-

рву», – після цієї фрази місь-
кого  голови обурені жителі 
мікрорайону Міськмолзавод не 
стримували емоцій. Намага-
лись перекричати один одного, 
сперечались з міським головою, 
проте Сергій Сухомлин все ж 
продовжив: «Ми зробимо пере-
рву на годину, щоб разом з вами 
і юридичним департаментом від-
працювати ці рішення, бо якщо 
ми приймемо якісь звернення, то 
сенсу в цьому не буде».

Проте така пропозиція гро-
мадськості не сподобалася, люди 
були проти, мовляв, вони відпро-
шувалися з роботи і не будуть 
чекати. «Потрібне скасування 
містобудівних умов, що дозво-
ляють це будівництво», – наголо-
сили у сесійній залі.

Під час активного обговорен-

ня з уст Сергія Сухомлина навіть 
прозвучало: «Закрий рот, бл..!» 
на адресу активіста Максима Ме-
лешка, що підтримував мешкан-
ців прилеглих до АЗС будинків 
по проспекту Незалежності, 29.

Проте після того, як викрики 
та приниження закінчилися, по-
чалась конструктивна розмова. 
«Тобто ви пропонуєте голосувати 
за мораторій?» – запитує міський 
голова Житомира.
Громадськість одностайно 

вигукнула «так», проте Сергій 
Сухомлин наголосив на необ-
хідності зібрати усі документи, 
створити проєкт, після чого мож-
на накладати вето на мораторій, 
а оскільки від громадськості не 
було ніякої документації, окрім 
звернення, тому, відповідно, це 
питання потрібно було деталь-
ніше вивчити спільно з юрде-
партаментом. Після перерви 
довжиною у годину зібралося 26 
депутатів. Було озвучено проєкт 
рішення міської ради щодо буду-
вання АЗС: «Наміри товариства 
щодо будівництва автозаправної 
станції на зазначеній ділянці не-
гативно сприйняті мешканця-
ми багатоквартирних будинків, 
розташованих поруч. З метою 
врегулювання ситуації Жито-
мирська міська рада пропонує 
товариству розглянути можли-
вість міни земельної ділянки на 
рівноцінні ділянки на території 
Житомирської міської ОТГ».
Депутат міської ради Вла-

дислав Пучич запропонував 
додати до проєкту наступний 
пункт: «Я пропоную скасувати 
містобудівні умови та обмежен-
ня ТОВ «ЮПІДЖІ» по земельній 
ділянці за адресою: проспект 
Незалежності, 29».

Міський голова Сергій Сухом-
лин зі свого боку зауважив, що 
міська влада готова компенсува-

ти збитки, що понесла компанія 
ТОВ «ЮПІДЖІ». Отож цікаво, що 
то буде за «компенсація» з ки-
шень житомирян. Проголосу-
вали «за» 22 депутати – рішення 
прийнято. Всього голосувало 26 
депутатів. Мешканці аплодували 
рішенню депутатів, після чого 
покинули сесійну залу.
Крім цього, протестуваль-

ники відправили листа до Пре-
зидента України Володимира 
Зеленського, міської та обласної 
влади з вимогами припинити 
скандальне будівництво. Підпи-
салися під листом 683 мешканці 
прилеглих будинків.

«Несмачні» реалії  
по-житомирськи

На перший погляд, все чудо-
во закінчилося. Але станом на 
ранок вівторка, 5 листопада, ми 
отримали відео та фото з будів-
ництва за адресою: вул. Героїв 
Крут, 51, де саме депутати і про-
голосували за мораторій. Робо-
ти на будівництві йдуть повним 
ходом, не припиняючись ні на 
хвилину.
Цікаво, навіщо тоді на сесії 

міський голова Сергій Сухомлин 
привселюдно давав доручення 
відповідним службам проїхати 
на місця та проконтролювати 
припинення робіт? Хто  і що 
контролює зараз?
Більшою  несподіванкою 

стало повідомлення про те, що 
під час голосування депутатка 
від БПП з неформальної групи 
депутатів Петра Рудя – Лариса 
Жигадло, будучи главою правлін-
ня ОСББ «Молочник», 9 вересня 
2019 року прийняла безповорот-
ну допомогу в сумі 200 тисяч 
гривень на рахунок ОСББ від 
ТОВ «ЮПІДЖІ».

За це ОСББ нібито погодило-
ся на будівництво скандальної 
АЗС на проспекті Незалежності. 
Тому під час голосування щодо 
скасування містобудівних умов 
і обмежень по ділянці, де хочуть 
будувати АЗС, депутатка Жигад-
ло витягла свою картку. Вона не 
голосувала, і всі присутні люди 
це бачили.

Але це ще не всі цікавинки 
минулої сесії міськради! При-
йнявши гроші від ТОВ «ЮПІ-
ДЖІ», ОСББ «Молочник», яке 
заходиться подалі від будів-
ництва та має навіть  іншу 
адресу, в Протоколі № 3 від 
9 вересня 2019 року саме на 
погодження прийняття ко-
штів вказало, що погоджує 
здійснення будівництва АЗК 
за адресою: проспект Неза-
лежності, 26. Тобто за іншою 
адресою, ніж та, де АЗС (АЗК) 
зараз будується. Таким чином, 
даний документ з юридичної 
точки зору не має ніякого зна-
чення. Мабуть, це феєрично 
для житомирських депута-
тів – взяти гроші за будівни-
цтво за однією адресою, а на-
дати погодження за іншою.
Також   наша   р е д акц і я 

отримала повідомлення про 
те, що один судовий позов від 
мешканців було відкликано 
з невідомих причин. Але одно-
часно було подано ще декілька 
аналогічних позовів проти бу-
дівництва АЗС по проспекту 
Незалежності.

Також «під шумок» почалося 
будівництво газової заправки не-
подалік вказаної адреси. Вражен-
ня, що міська влада будь-якою 
ціною намагається створити 
майже революційну ситуацію 
у місті та викликати масове неза-
доволення таємними рішеннями 
міського голови.
Чекаємо, як надалі будуть 

розгортатися події…

За незаконне рішення міськради 
заплатять мільйони з кишень житомирян

 Мешканці прилеглих до будівництва АЗС багатоповерхівок
     вимагають негайного розгляду їхнього питання

 ОСББ «Молочник» не проти будівництва АЗС  Звернення міськради до ЮПІДЖІ
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Микола Корзун

Минулого тижня 
у Житомирі відбува-
лася подія, позначена 
у новинах місцевих 
ЗМІ як воркшоп із ви-
вчення історії німців 
Волині.

Особливої уваги, а тим паче 
ажіотажу, перебування у Жито-
мирі майже трьох десятків жур-
налістів, науковців-культурологів, 
які цікавляться історією німецької 
колонізації території колишньої 
Волинської губернії, не викликало. 
Хоча це аж ніяк не означає, що 
вивчення історії німців Волині 
сьогодні не викликає зацікавле-
ності у громади Житомирщини, 
а ще більшою мірою – у багатьох 
областях (землях) Німеччини. Ба 
більше, якраз у Німеччині сьо-
годні інтерес до вивчення історії 
німецьких колоністів поза межами 

«великої» Батьківщини викликає 
стабільно потужну увагу та ціка-
вість. Житомирщина, як складова 
Волині, а Житомир, як столиця 
колишньої Волинської губернії, 
займають чільне місце у процесі 
вивчення історичної спадщини 
німецької колонізації упродовж 
кількох століть.

Варто зауважити, що ниніш-
ній захід, який проходив у Жи-
томирі, а також – у ряді районів 
Житомирської області, організу-
вали дві громадські структури: 
товариство німців України «Ві-
дергебурт» («Відродження») та 
німецьке історичне товариство 
«Волинь».

Учасниками воркшопу 
стали молоді науковці, 
дослідники, культуроло-
ги, журналісти як із Ні-
меччини, так із України.
Із 28 жовтня до 1 листопада 

у Житомирі відбулося декілька 
подій, які мали стати стартовим 
майданчиком для написання 
матеріалів, створення роликів 
чи навіть постів у соціальних 

мережах на історичну тематику, 
приурочену німцям Волині. Стар-
тував воркшоп із виступу гостя – 
президента історичного товари-
ства «Волинь» Герхарда Кьоніга. 
У конференц-залі Житомирської 
наукової бібліотеки пан Кьоніг 
розповів про основні напрямки 
дослідження багатолітньої і ба-
гатостраждальної історії німців 
Волині. Трохи згодом учасники 
воркшопу зустрічалися із Геор-
гієм Мокрицьким – директором 
житомирського видавництва 
«Волинь», знаним у Житомирі 
краєзнавцем-дослідником, який 
розповів своїм молодшим колегам 
про історичні місця, що мають 
прямий і безпосередній стосунок 
до життя німецької громади у Жи-
томирі. Розповідь Георгія Павло-
вича Мокрицького завершилася 
екскурсією вулицями Житомира, 
під час якої гості обласного центру 
мали можливість познайомитися 
із чотирма десятками пам’ятних 
місць, які символізують та на-
гадують про історію волинських 
німців. Упродовж двох днів учас-
ники воркшопу мали можливість 
відвідати Державний архів Жи-
томирської області, де його пра-
цівники підготували із такої на-
годи тематичну виставку архівних 
документів, приурочену майже 
столітньому періоду колонізації 
Волині етнічними німцями.
Два дні учасники воркшопу 

із вивчення історії німців Волині 
провели у подорожах територією 
Житомирщини. 30 жовтня 2019 
року вони побували на території 
Баранівського району. У селищі 
Полянка учасників воркшопу 
зустрічали місцеві жителі. Не-
подалік села (за 2,5 кілометра від 
крайніх сільських хат) свого часу, 
ще до 70-х років минулого століт-
тя, існувало поселення, засноване 
німцями-колоністами. Місцеві 
мешканці кажуть, що поселення 
існувало із початків ХVIII століття, 
однак історичні джерела вказу-
ють на те, що німці-колоністи 
з’явилися тут не раніше середини 
ХIХ століття. Однак місце для від-
відин колишньої німецької колонії 
під Полянкою було обране неви-
падково.

Одна із учасниць ворк-
шопу, журналістка із 
Німеччини Катаріна 
Мартін, вже не вперше 
приїздить до Полянки, 
а цього разу вона роз-
повіла своїм друзям 
та колегам про свою 
бабцю, яка народилася 
у 1928-му році саме тут, 
у поселенні німців- 
колоністів.

Пізніше, у часи репресій та репа-
тріацій 30-х років минулого століття, 
місцеві німці були виселені до Ка-
захстану або у райони російського 
Сибіру. Але пам'ять про Волинь, 
про Житомирщину, переселенці та 
їх нащадки зберегли на довгі роки. 
Слід зазначити, що місцевий люд, 
мешканці селища Полянка, також 
бережуть пам'ять про колишніх сусі-
дів, з якими наші пращури тривалий 
час жили у мирі та злагоді. Наступ-
ного дня учасники навчання ще раз 
поринули у товщу історичної памяті 
Житомирщини. Цього разу маршрут 
журналістів-дослідників проліг до 
Пулинського району, який свого часу 
був найбільше населений етнічними 
німцями, а упродовж п’яти років 
(1930–1935) мав статус німецького 
національного адміністративного 
району у складі УРСР. Нагадаємо, що 

18 сільрад із 30-ти, які входили до Пу-
линського німецького національного 
району, мали статус національної 
німецької сільради.

У Житомирі учасники воркшо-
пу працювали не лише у межах 
обласної наукової бібліотеки та 
у приміщенні обласного архіву. 
Житомирська міська музична 
школа № 2 імені Святослава Ріх-
тера 30 жовтня 2019-го року стала 
місцем цікавого заходу, який, схо-
же, отримає своє продовження 
у журналістському матеріалі ко-
гось із двох десятків журналістів-
дослідників.
Отже, захід, який тривав на 

Житомирщині аж п’ять днів, дав 
чимало поживи для майбутніх 
публікацій та матеріалів, які 
неодмінно з’являться не лише 
в Україні, але ще більшою мірою – 
у Німеччині.

Можна лише зауважити, 
що тема проживання та 
історія німців Волині 

має величезний потенці-
ал для дослідників, на-
уковців, але найпершою 
мірою – для журналістів.

Свого часу, у кінці 80-х років 
минулого століття, у часи гор-
бачовської «перебудови», спалах 
уваги до історичної спадщини 
німців Волині ознаменувався ін-
тенсивними науковими контак-
тами, а також – низкою наукових 
праць, монографій, публікацій 
у багатьох ЗМІ. Житомирщина ще 
якихось 20 років тому неодноразо-
во ставала місцем для проведення 
наукових форумів, конференцій та 
зустрічей українських краєзнав-
ців та представників товариства 
«Волинь» із Німеччини. Сьогодні 
можна стверджувати, що тематика 
вивчення, дослідження та попу-

ляризації важливої історичної 
віхи у житті «великої» Волині 
зберігає актуальність і потребує 
змістовного продовження. Життя 
продовжується, і нове покоління 
людей по-новому і по-іншому 
сприймає ті події, які тривалий 
час замовчувалися, спотворюва-
лися і спричинялися на забуття. 
Тим паче, що йдеться про важли-
ву і спільну віху у житті двох ве-
ликих народів і сьогодні – у житті 
двох великих європейських кра-
їн. Йдеться про події, які й досі 
вимагають свого вивчення, а ще 
більше – осмислення. Можна як 
завгодно довго називати можливі 
проєкти, перспективні напрямки 
та шляхи вдосконалення у процесі 
вивчення, увіковічнення та вшану-
вання пам’яті людей, які жили, 
працювали, творили у доброму 
сусідстві та порозумінні. Але те, 
що благородна і вдячна справа 
вивчення спільної історії, активно 
і успішно продовжується – наразі 
доконаний факт.

П’ять днів у стані воркшопу, або  
Знову про те, що забуттю не підлягає



8 Середа, 6 листопада 2019WWW.ZT.20MINUT.UA На межі конфлікту

Руслан Мороз

Питання, чия церк-
ва у Калинівці, має 
вирішити суд.

У селі Калинівка Житомир-
ського району виник конфлікт між 
прихожанами місцевого Свято-
Покровського храму. Фактично од-
разу у соціальних мережах та ЗМІ 
з’явилися повідомлення про те, 
що 3 листопада у селі Калинівка 
Левківської сільради представни-
ків ПЦУ не допустили до храму, 
який до цього належав УПЦ.
В офіційному повідомлен-

ні, яке було розміщено на сайті 
Житомирської єпархії УПЦ, 
стверджується: «Керували ради-
кальними групами депутат Жито-
мирської обласної ради від партії 
колишнього президента Руслан 
Павлюк, директор Житомирсько-
го міського кладовища Василь 
Ганченко і Валерій Колосівський».
Нагадуємо, що Руслан Пав-

люк до того ж є головою облас-
ної федерації з футболу. Зі слів 
присутніх примітним було те, 
що більшість з радикально нала-
штованих людей, які брали участь 

у подіях, не надто розуміються на 
релігійних питаннях.
Громадський діяч Ігор Малі, 

який є свідком конфлікту у с. Ка-
линівка, розповів про те, як роз-
горталися події.
«Ще напередодні батюшка 

і парафіяни села Калинівка дізна-
лися про те, що хочуть захоплюва-
ти храм. Коли батюшка з прихо-
жанами УПЦ приїхали до храму, 
то побачили, що туди йде великий 
розлючений натовп. Вони зрозу-
міли, що храм можуть громити. 
Тому зіграла «система безпеки». 
Люди закрилися в храмі і викли-
кали поліцію. Коли ми туди при-

їхали, то там було близько десяти 
чоловік біля храму. У тому числі 
Руслан Павлюк, голова обласної 
федерації футболу, якого нази-
вають "головним загоничем до 
Томосу по Житомирській області".
Сам Павлюк  – мешканець 

Глибочиці, і що він робив у Ка-
линівці – незрозуміло. А Валерій 
Колосівський спочатку, не розі-
бравшись, чому ми туди при-
їхали, відразу наголосив:«Зараз 
тут виженемо московських попів, 
а потім візьмемо центральний 
храм у Житомирі!». Ми боялися, 
що там буде побоїще. Почнуть 
виламувати двері храму. Після 
початку конфлікту в село до 
храму з'їхалася велика кількість 
справжніх вірян, а не тих, хто ні-
коли в храмі не був. Всім керував 
особисто Руслан Павлюк. Поліція 
бачила це, фіксувала, проте нія-
ких дій не вживала. Після при-
їзду вірян Павлюк і Колосівський 
поїхали. Адже їм добре відомо, 
що зараз справа про захоплення 
храму в суді. Ось після суду і бу-
демо говорити, чий храм.

Хочу звернути увагу, що одра-
зу з активізацією по захопленню 
храмів УПЦ вже було декілька по-
відомлень до поліції про «заміну-
вання» Свято-Преображенського 
кафедрального собору в Жито-
мирі. Також неодноразово «мі-
нували» Житомирську обласну 
державну адміністрацію. Причо-
му «замінування» почалися після 
того, як в ЖОДА з’явився новий 
очільник. До цього ніхто навіть не 
міг про це подумати. Я вважаю 
все це тиском на свободу вірос-
повідання. А житомирська по-
ліція робить вигляд, що нічого 
не відбувається», – поінформував 
Ігор Малі.
Отець Олександр Хрустюк, 

настоятель Свято-Покровського 
храму с. Калинівка, розповів на-
ступне: «Ми прийшли до храму, 
як зазвичай кожної неділі, служи-
ти божественну літургію. Близь-
ко дев’ятої до храму прийшли 
представники нової релігійної 
громади, які не мають ніякого від-

ношення до нашої громади. Спо-
чатку їх було чоловік десять, потім 
почали з’являтися якісь депутати, 
футболісти, почали кричати. Під 
час літургії ми закрилися в храмі, 
щоб вони не могли увірватися до 
нього. На дворі стояла поліція. 
Я не можу сказати, що відбувалося 
зовні, тому що ми продовжували 
служити літургію і перебували 
в храмі, допоки не була досягнута 
домовленість, що ми вийдемо, але 
ніхто не буде вторгатися до храму.
Взагалі була підробка доку-

ментів. Вони зареєструвалися під 
нашим кодом без нашого відома. 
Але ніякого права власності на 
храм в них немає, тому що всі 
документи залишилися в нас.
У березні цього року, ще до 

президентських виборів, був схід 
села, де районні депутати виріши-
ли провести збори нібито релігій-
ної громади. Насправді це були 
збори територіальної громади, 
більшість з якої взагалі до церкви 
не ходить.

Зараз за підробку документів 
відкрита кримінальна справа, але 
депутати різних рівнів продовжу-
ють спроби захопити наш храм».
Ми зв’язалися із секретарем 

Житомирсько-Овруцької єпархії 
Української православної церкви 
(ПЦУ) протоієреєм Павлом Яд-
чишиним, аби запитати про події 
у Калинівці.

«Прокоментувати можу тіль-
ки, що у березні 2019 року громада 
Свято-Покровського храму с. Ка-
ліновка провела збори, де майже 
одноголосно проголосували за 
перехід до Православної церкви 
України. На сьогоднішній день є 
всі документи, але частина грома-
ди блокує вхід, щоб громада, яка 
пройшла реєстрацію, не зайшла 
у свій храм», – розповів Павло Яд-
чишин.

Ми також отримали комен-
тар від керівниці відділу кому-
нікації поліції Житомирської 
області Алли Ващенко, яка по-
відомила наступне: «3 листопада 
у с. Калинівці Житомирського 
району виник конфлікт між 
прихожанами місцевого Свято-
Покровського храму. На місці 
події працювали поліцейські, 
які забезпечили правопорядок 
та не допустили силового проти-
стояння. Встановлено, що сторо-
ни конфлікту є прихильниками 
різних конфесій православної 
церкви. Отже, коли одні про-
водили богослужіння в храмі, 
інші зібрались, аби провести 
у ньому інвентаризацію наявних 
цінностей (за рішенням місцевої 
громади). Оскільки сторони не 
змогли домовитись між собою, 
було прийнято рішення про 
закриття храму до вирішення 
питання у судовому порядку».

У селі Калинівка виник конфлікт  
між прихожанами місцевого храму

 Витяг з ЄРДР

 Конфлікт між прихожанами у Калинівці

 Прихожани закрилися у храмі
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Скорочення штату 
працівників: хто має 
переваги залишитись 
на роботі?

До Лугинського бюро 
правової допомоги звер-
нувся Федір Ковтун (ім’я та 
прізвище змінені з етичних 
міркувань, – прим. автора). 
Чоловіка цікавило, кому на-
дається переважне право на 
залишення на роботі при ско-
роченні чисельності чи штату 
працівників у зв'язку із зміна-
ми в організації виробництва 
і праці. Консультацію в межах 
проєкту «Я маю право» нада-
ли фахівці Лугинського бюро 
правової допомоги.

При рівних умовах про-
дуктивності праці і кваліфі-
кації перевага у залишенні 
на роботі надається (Продо-
вження. Початок у № 41 від 
30 жовтня):

6) авторам винаходів, ко-
рисних моделей, промислових 
зразків і раціоналізаторських 
пропозицій;

7) працівникам, які дістали 
на цьому підприємстві, в устано-
ві, організації трудове каліцтво 
або професійне захворювання;

8) особам з числа депор-
тованих з України протягом 
п'яти років з часу повернення 
на постійне місце проживання 
до України;

9) працівникам з числа 
колишніх військовослуж-
бовців строкової служби, 
військової служби за при-
зовом під час мобілізації, на 
особливий період, військо-
вої служби за призовом осіб 
офіцерського складу та осіб, 
які проходили альтернативну 
(невійськову) службу, – про-
тягом двох років з дня звіль-
нення їх зі служби.

10) працівникам, яким за-
лишилося менше трьох років 
до настання пенсійного віку, 
при досягненні якого особа 
має право на отримання пен-
сійних виплат.

Виникли питання? За юри-
дичною консультацією звертай-
тесь до місцевих центрів та бюро 
правової допомоги. Їх адреси та 
контакти ви можете знайти на 
сайті http://zhytomyr.legalaid.
gov.ua/ua/ у розділі «Місцеві 
центри».

Більше інформації про 
проєкт «Я маю право!» – на 
сайті pravo.minjust.gov.ua та 
за номером 0 800 213 103 
(єдиний контакт-центр на-
дання безоплатної правової 
допомоги).

КОЛОНКА

Екостиль – це не просто мейн-
стрімна течія, що з’явилася тому, 
що модно, це, імовірніше, мож-
ливість жити свідомо та чисто, 
використовуючи мінімум зайвих 
речей, і обмеження використання 
пластику та інших матеріалів, що 
розкладаються довгий час і шко-
дять навколишньому середовищу. 
Використовувати одяг повторно 
почали й відомі блогери. Вони, 
з метою популяризації свідомого 
споживання, пропонують обмі-
нюватися одягом або ж створю-
ють зі старого одягу дизайнерські 
новинки.

Щорічно у світі прода-
ється майже 150 мільйо-
нів одягу та взуття. Біль-
шість з них споживачі 
викидають на сміттєзва-
лища ще до того, як речі 
виповниться рік

Це неймовірна кількість, пере-
робка якої займе сотні років. Біль-
ше того, половина з цього одягу 
так і залишиться у шарах ґрунту. 
Важливо почати з голови: що таке 
одяг і сучасні альтернативи, скіль-
ки одягу взагалі треба?

Для чого нам одяг
У сьогоднішніх умовах це – 

можливість самоствердитися, по-
казати себе, визначити свою уні-
кальність і неповторність серед 
інших. Часто ми звертаємо увагу 
на людей, що цікаво одягнені або 
виглядають ефектно. Тут одразу 
виникає бажання купити собі нову 
кофтинку чи жакет, проте не варто 
поспішати з витратами. Справа 
в тому, що набагато вигідніше 
і екологічніше сформувати базо-
вий гардероб, одяг якого можна 
комбінувати між собою, додавати 
аксесуари і отримувати не менш 
цікаві образи.

Отже, вирішення: сформуйте 
базовий гардероб. Навчіться 
вдало поєднувати одяг  
між собою.
Ви запитаєте, а якщо немає 

грошей, щоб формувати такий гар-
дероб, а бути особливою – хочеться. 
Відповідь – використовуйте одяг 
повторно. Спробуйте його пере-
шити, розмалювати, додати ди-
зайнерські елементи. Або обміняти 
на інший одяг. Таким чином, при 
обміні і ви, і той, з ким ви обмінює-
теся, будете мати нову річ, але при 
цьому безкоштовно і без шкоди 
навколишньому середовищу.

Скільки потрібно одягу
Ми допоможемо вам розібрати 

свій гардероб і залишити необхід-
не. Більше того, ми розкажемо про 
переваги реюзу.

Отож базовий гардероб:
• Декілька однотонних фут-

болок;
• Пара джинсів, пара класич-

них штанів, спідниця;
• Два жакети – один класич-

ний, інший – у кольорі;
• Декілька гольфів, також од-

нотонні;
• Два светри – чорний і в ко-

льорі;
• Класична чорна сукня, сукня 

на бретелях, вечірня сукня;
• Одна біла сорочка і одна біла 

блуза;
• Однотонне класичне зимове 

взуття, кросівки, червоні або чорні 
туфлі-лодочки.

Все вищеописане – це приклад 
базового гардеробу. При вдалому 
використанні аксесуарів та комбі-
нуванні одягу можна кожного дня 
отримувати нові наряди.

Реюз – це що і для чого
Реюз – це поняття, що було 

започатковане за кордоном і озна-
чає воно «використовувати знову», 
тобто повторне використання будь-
чого. Реюз одягу – це не лише по-
вторне використання старого одягу 
за рахунок його оновлення, а і об-
мін одягом, повторне використання 
самих матеріалів одягу. Такий собі 
секонд-хенд, але безкоштовний і ко-
рисний, активно практикує жито-
мирянка, голова ГО «Ecostream» 
Валентина Пузовікова. Вона не 
один рік дає старому одягу нове 
життя, обмінюється ним і допома-
гає обмінюватися одягом і іншим 
бажаючим завдяки своїй групі 
у Фейсбук. Журналісти редакції «20 
хвилин» поговорили з Валентиною 
і дізналися про її досвід реюзу.

�� На Вашу думку, чому 
реюз – це важливо?
• Реюз допомагає зберегти 

дуже багато ресурсу. Зараз ми 

вже позичаємо у нашої планети 
ресурси, тому що вони не безкінеч-
ні. На жаль, багато хто забуває, що 
ресурси можуть бути використані 
лише у певній кількості на рік, щоб 
не завдавати шкоди планеті.

�� Як Ви прийшли до ре-
юзу?

• У якийсь момент я просто 
усвідомила, що сміття після того, 
як ми виносимо його з дому, нікуди 
не зникає. І це надалі так само наша 
відповідальність, особливо одяг, 
який тоннами лежить на сміттєз-
валищах. А з нього стільки всього 
можна зробити, можна віддати 
іншим, обміняти, але багато хто 
прагне безглуздого накопичення 
одягу вдома. Я почала намагатися 
повертатись з магазину та ринку без 
сміття, купувати лише за потреби, 
щоб не думати пізніше, куди його 
подіти, або принаймні купувала 
в такій упаковці, яка може отри-
мати нове життя. І мені вдалося 
перейти на такий стиль життя.

�� Які поради Ви дасте 
житомирянам, аби вони 
також зацікавилися реюзом?

• Можу порадити просто ді-
знатися, скільки живе та упаковка, 
якою ми користуємося, який вплив 
має на навколишнє середовище і на 
здоров'я людини. Також дізнайтесь 
про сміттєзвалища, котрі виділя-
ють отруту в підземні води, з яких 
потім живляться продукти, які ми 
їмо. Можливо, прийде розуміння 
того, наскільки все взагалі пов'язано 
і який серйозний вплив мають наші 
щоденні вчинки. Це тільки наш ви-
бір, який ми робимо щодня. А най-
головніше – просто замислитись, 
що ми залишимо нашим дітям.

Реюз одягу: поняття, переваги 
та досвід житомирянки 
Валентини Пузовікової
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Що варто знати про паркан 
та огорожу для будинку?
Всі ми хочемо, щоб наш будинок був 

огороджений, щоб відділяти територію 
від небажаних гостей та чужих очей. Най-
частіше огорожу встановлюють для того, 
аби забезпечити безпеку на високому рівні, 
оскільки саме від якості та надійності огоро-
жі залежить те, наскільки якісно буде огоро-
джене ваше житло і наскільки ефективно 
буде забезпечувати безпеку такий паркан.

Сьогодні все більше тих, хто встановлює 
паркани з металу, дерева, бетону, це най-
більш затребувані на сьогоднішній день 
матеріали для паркану. Не варто забува-
ти, що саме від того, наскільки та чи інша 
компанія якісно виготовляє огорожу, буде 
залежати те, як довго вона прослужить і на-
скільки надійно.
«Найнадійніші на сьогодні серед ба-

гатьох варіантів, які ми виготовляємо, це 
секційні паркани і паркани з декоративного 
блока. Важливо, щоб був баланс ціна-якість, 
в такому випадку вони будуть 100% надійні. 
Треба враховувати якість насамперед, який 
би не був паркан, якість має особливе зна-
чення», – наголошує директор «Dekorbeton» 
Євген Пилипчук.

Важливо при виборі паркану 
враховувати матеріал, висоту, 
надійність та саму конструкцію, 
оскільки саме від цих критеріїв 
залежить те, наскільки якісно 
паркан захищатиме ваше житло 

і наскільки довго  
він прослужить.

Вибір паркану – важливий процес, до 
якого необхідно підходити дуже серйозно. 
Залежно від огороджувальної території, ті 
чи інші види парканів впораються краще 
або гірше. Також правильно обраний пар-
кан заощадить час і кошти замовника. Отож 
далі про основні види парканів.

Дерев’яні паркани
Паркани з натурального дерева від-

мінно підходять для огорожі житлових 
будинків, садиб та сільськогосподарської 
території. Дерево – універсальний мате-
ріал, який гармонійно взаємодіє з будь-
яким дизайном будівлі і ландшафту. 
З існуючих варіантів ви можете вибрати 
як повністю зроблений з дерева паркан, 
так і частково. Дошки кріпляться вер-
тикально або горизонтально на стовпи 
підстав, які можуть бути дерев’яними, 
металевими або бетонними. Комбі-
новані паркани трохи дорожче, але 
більш довговічні. З основних переваг 
дерев’яних парканів найбільш при-
вабливими є такі:

• Простота монтажу. Такий паркан лег-
ко монтувати навіть новачкові з мінімаль-
ним набором ручного і електроінструменту;

• Екологічність матеріалів. Дерево – це 
абсолютно нешкідливий матеріал, пере-

вірений часом. Також використовують 
нейтральні покриваючі суміші, безпечні 
для здоров’я;

• Економність. Ціна виготовлення і мон-
тажу дерев’яного паркану істотно нижче, 
ніж з каменю та інших подібних матеріалів. 
Крім того, в разі поломки частини забору її 
набагато дешевше замінити або відновити 
навіть власними силами;
•  Різноманітність.   Асортимент 

дерев’яних парканів нічим не поступаєть-
ся за форменими і колірними варіаціями, 
наприклад, заборам з профнастілу.

Паркани з профнастилу
Даний тип відмінно підійде для огоро-

дження промислових об’єктів, які перед-
бачають посилену охорону. Стиль вико-
нання більш офіційний і солідний, 
а сам матеріал має ряд переваг перед 
іншими:
• Можливість монтажу електричної 

захисної системи або колючого дроту на 
огородженні;

• Підвищена зносостійкість;
• Стійкість до перепадів температур 

і вологості;
• Швидкий монтаж;
• Мінімальний догляд дозволяє без 

особливих зусиль зберігати привабливий 
вигляд виробу;
• Можливість комбінувати з іншими 

матеріалами (бетон, цегла, метал, дерево).

Ковані паркани
Металеві ковані огорожі поєднують 

в собі елегантність і високий статус. Ними 
захищають будівлі посольств, міністерств 
і просто житлові будинки забезпечених 
людей. Існують сотні варіацій виконання 
таких парканів: з візерунками, а також із ви-
користанням деталей із натуральним каме-
нем, цеглою і гранітом. Виготовлені з металу 
або нержавіючої сталі огородження можуть 
служити століттями, забезпечуючи мак-
симальний рівень захисту від небажаних 
гостей і підкреслюючи респектабельність 
господаря будинку.

Паркани з природного каменю
Створення кам’яної огорожі, на відміну 

від дерев’яного або з профнастилу, – дуже 
складне завдання, що вимагає відповідної 
кваліфікації співробітників. Виготовлені 
з різних порід каменю паркани прикову-
ють погляд перехожих, справляючи разюче 
враження своєю красою та вишуканістю 
неприборканої природи. Попри відносно 
високу вартість монтажу клієнт завжди 
задоволений, адже:

• Кам’яний паркан неймовірно краси-
вий;
• Доповнює будь-які дизайнерські рі-

шення;
• Довговічний і відмінно чинить опір 

погодним факторам;
• Поєднується з кованими елементами;
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• Практично не вимагає до-
гляду.

Паркани із зварної сітки 
і сітки рабиці

Ці два типи огорож відмінно 
підійдуть для огородження ве-
ликих і малих дачних ділянок. 
Пов’язано це з тим, що на від-
міну від більшості інших видів 
парканів, ці пропускають макси-
мальну кількість сонячного світла, 
виключаючи небажане затінен-
ня посадкової площі як ділянки 
власника, так і сусідніх ділянок. 

Також ці паркани відмінно піді-
йдуть для огорожі вольєрів для 
вигулу домашньої птиці і худоби, 
огорожі великих територій лісів, 
парків і водойм, та й взагалі чого 
завгодно. Низька вартість, міцність 
і зносостійкість робить такі огоро-
жі найбільш розумним варіантом 
у випадках, коли бюджет обмеже-
ний, а захищається велика площа.

Паркан із цегли
Мабуть, це один із найкра-

щих варіантів огорожі будь-якої 
ділянки. Цегляні огорожі – одні 
з найбільш довговічних і міцних. 

Їм не страшні ні сонце, ні мороз, 
а зламати або зігнути такий пар-
кан вкрай складно. Також величез-
ний плюс цегляної огорожі в тому, 
що її можна поєднувати з усіма 
вищеописаними видами огоро-
джень. Цегла відмінно підходить 
в якості підставки для бетонного 
паркану, гармонійно виглядає 
з кованими елементами, а класти 
кам’яну мозаїку на цегляну стіну 
одне задоволення.

Висновок
Отож варто врахувати усі пере-

ваги та особливості різних видів 
парканів і огорож перед тим, як 
щось встановлювати на своїй те-
риторії. Не забувайте, що саме від 
того, наскільки той чи інший пар-
кан надійний та якісний, буде зале-
жати те, як довго він прослужить 
і чи зможе на достатньому рівні 
забезпечити безпеку та комфорт.
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Ірина Хоцька

Приурочено усім 
нам для того, щоб ще 
раз замислитися над 
життям…

Вступна частина
Я ніколи не виділяла себе 

з-поміж інших людей. Ось так, 
як в усіх: дім – робота і знову не-
впинно зворотній процес буття. 
Хоча б за цим різномаїтим спек-
тром стрімкого життя було б 
добре іноді згадати і про те, що 
чудово було б і споглянути на себе 
очима Всесвіту. Руки, ноги, голова. 
Додамо ще трохи знань з розу-
мом, толерантності з терпимістю 
і впізнаємо всіх і кожного окремо 
з нас. Отож сумарно отримуємо 
таку собі «людину сучасну», або, 
як люблять говорити, «крокуючу 
в ногу з інноваціями». Виходить 
радужне тло життєвого процесу 
міста та містян з нашим спокій-
ним, але справедливим норовом, 
з великою душею, що здатна: по-
жаліти, прихистити, зрозуміти, 
але не припинити відучити се-
грегувати нас самих, підмінюючи 
термінологічні поняття…
До сьогодні і я не стала ви-

йнятком. Я знала, що соціум не 
може бути однорідним, знала, 
що усі ми – центр співіснування 
людей активних та маломобіль-
них. І знала, як усі, що ми маємо 

бути добрими, розуміти будь-яку 
людину та іти на допомогу. І ось 
соромно зізнатися, що досьогод-
ні ми, журналісти, висвітлюючи 
тему людини з обмеженими фі-
зичними можливостями, навчили 
наше місто жаліти таких людей, 
котрі з тих чи інших причин 
стали учасниками нещасливої 
долі, але не змогли викорінити 
дикунства сегрегації житомирян 
на «нас» та «їх»…

Розпал подій
І то вже стало нормою ре-

чей чимдужче бігти на зупинку 
громадського транспорту, до тієї 
вшквалт переповненої марш-
рутки, щоб встигнути оминути 
гнів керівництва, в надії зробити 
малопомітним факт робочого за-

пізнення. Так бігла і я, аж поки 
в силу свого перфекціонізму не 
вирішила до кінця подивитися на 
те, чим закінчиться типова місцева 
ситуація: 8-ма ранку, чоловік на 
милицях чекає на тролейбусній 
зупинці, що на Київській, чергово-
го «рогатого». Повірте, повз нього 
минуло таких 3: перші два були 
ще радянські, взгалі не обладна-
ні для людей, що пересуваються 
коляскою або ж користуються 
милицями. Бог з ним, що вже 
конкретно запізнилася, але, на-
решті, зупиняється 3-й тролейбус 
прямо перед чоловіком. Гарний, 
жовтий, з низьким порогом, спе-
ціально облаштований. Лише для 
кого він облаштований? Бо само-
тужки все ж таки чоловік не зміг 
зайти до салону тролейбуса без 

додаткової допомоги водія. І це 
лише один такий мізерний ви-
падок того, що влада забуває про 
те, що вони – такі самі люди. Так, 
малорухомі фізично, але активні 
духовно, котрі так само працюють 
та змінюють наше місто на краще.

Риба гниє з голови
Отож під враженням побаче-

ного я вирішила, як уродженка 
Житомира,  вимкнути «хато-
скрайство», навчитися помічати 
незначне і довести усім, що мало-
мобільні люди заслуговують гід-
ного життя. І почала я з влади… 
Найперше взялася телефонувати 
перевізникам, що обслуговують 
транспортні маршрути міста, 
і, повірте, що не дозвонилася ні 
до ПП «Іваницька», ні до ПП «Ше-
ріфф». Добре, отож взялася те-
лефонувати заступникові пана 
Сухомлина – Дмитрові Ткачуку. 
На моє запитання, а що робить 
влада для того, щоб зробити наш 
транспорт більш комфортним для 
маломобільних людей, для того, 
щоб і вони мали змогу вільно до-
биратися до місця своєї роботи, 
Ткачук відповів наступним чином: 
«У наших комунальних автобусах 
є функція для користування тран-
спортом таким людям. Але не всі 
водії зважають на це. Ми регуляр-
но проводим водіям транспортних 
засобів теоретичні інструктажі, як 
допомогти людині з візком заїхати 
в автобус. Водій має створити усі 
необхідні умови для того, щоб лю-
дина з обмеженими фізичними 
можливостями змогла скориста-

тися таким транспортом».
Розумієте постановку питан-

ня?! Водій має, а чому це має ро-
бити водій автотранспорту, чому 
діюча влада не змогла за 5 років 
замінити усі автобуси, що вже ма-
ють порушення, стосовно вільного 
користування публічним тран-
спортом людиною на візку. Але 
незважаючи на все, Дмитро Тка-
чук співчуває, розуміє проблему 
людей, але і я його теж розумію, 
не він – остання інстанція з розпо-
ділення міського бюджету на фі-
нансування транспортної системи 
міста, але хтось вище, певно, що 
і не користується комунальним 
транспортом.

Не транспортом єдиним…
І справа не тільки в маршрут-

ках, а і у тому, як ми стигмати-
зуємо людей! Відкриваю попу-
лярний сайт в Україні з пошуку 
роботи і жахаюся ситуації, коли 
людина з обмеженими фізич-
ними можливостями просто не 
може знайти собі роботу. Або ж 
лише доглядальником за малень-
кими дітьми, або ж різноробочі. 
Чому наші роботодавці забува-
ють, що фізичне обмеження – не 
вирок і не проблема розумової 
відсталості?

Насамкінець цим матері-
алом я закликаю усіх замис-
литися над тим, що ми – рівні, 
однакові і безмежно таланови-
ті люди. Давайте разом відсто-
ювати наші права і обов̀ язково 
станемо взірцевим містом, де 
всім нам буде комфортно!

Ірина Хоцька

Як завжди, ми всти-
гаємо слідкувати за 
останніми тенденці-
ями потреб і вимог 
житомирян. Отож ми 
відібрали найважли-
віші петиції людей 
до міської влади та 
пропонуємо перелік 
того, що сьогодні так 
рішуче намагаються 
змінити жителі у сво-
єму місті.

Школярі самі  
не заробляють,  
а отже, не платять

З надією на краще гадаємо, 
що в особі Оксани Дармопук 
місцеві чиновники, нарешті, 
почують прохання житомирян 
скасувати плату за проїзд ді-
тей шкільного віку у громад-
ському транспорті м. Жито-
мира. Сподіваємося, що пані 
Оксана зможе набрати достат-
ню кількість підписів людей, 
що також готові виступити 
з підтримкою запропонованої 
ініціативи, оскільки позитивне 
рішення по даному питанню 
допоможе суттєво вплинути 
на сімейний бюджет кожної 
родини, яка має дітей шкіль-
ного віку. Ну а ще треба, щоб 

у бюджеті міста коштів на таку 
пропозицію вистачило.

Кущі, дерева та інша 
флора на центральній 
площі міста
Більше 44% підписів зі 100 

потрібних зібрала петиція 
Романа Кравчука  стосовно 
зміни зовнішнього вигляду 
центральної автодорожньої 
розв̀ язки міста – майдану Со-
борного. Пан Роман активно 
пропагує ідеї підтримки єв-
ропейських стандартів щодо 
озеленення великих дорож-
ніх ділянок. Отож і у нас так 
само триває боротьба містян 
за перетворення майдану Со-
борного на «зелене місце» для 
людей, при цьому корегуючи 

зміну руху автомобілістів на 
вищезгаданій дорожній ді-
лянці.

Змусити «Житомир-
теплокомуненерго» 
працювати
Житомирянин Дмитро Ма-

зирець порушує питання дій-
сно важливе та кричуще. Він 
закликає владу звернути увагу 
на те, що «Житомиртеплоко-
муненерго» не надто сумлін-
но виконує свою роботу та не 
може вчасно підключити місто 
до централізованого опалення 
в холодну пору року, апелюючи 
до того, що працівники не мо-
жуть вчасно закінчити ремонтні 
роботи на своїх мережах. Тому 
пан Мазирець просить пере-

нести всі підготовчі роботи до 
опалювального сезону на поча-
ток квітня, а систему розпочати 
заповнювати вже на початку 
вересня.
«Абсолютна   б езв і дпо -

відальність керівників під-
приємства та департаментів 
міськради (28.10.2019 всі запев-
няли, що все готово для по-
чатку опалювального сезону, 
а насправді, зокрема, мікрора-
йон Малікова: система не запо-
внена, засувки на магістралях 
не відчинені, ІТП в авральному 
режимі монтуються і т. п.)

Прошу перенести всі ремонт-
ні роботи на кінець квітня, сис-
тему заповнювати на початку 
вересня і розібратися з відпо-
відністю керівників займаним 
посадам», – пише пан Дмитро.

Історія місцевого дикунства, або 
Чому Житомиру далеко до Європи

Місцеві зміни: безкоштовний проїзд для школярів 
та інноваційний рух на майдані Соборному
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Ірина Хоцька

Нарешті настав 
останній місяць хо-
лодної осені. А це 
означатиме лише те, 
що попереду на нас 
чекатиме чаруюча 
атмосфера снігової за-
метілі грудня. Проте 
перш ніж розпочати 
готуватися до зимо-
вих див, пропонуємо 
наостанок осінньо-
го сезону ще раз 
запам`ятати Україну 
у барвах святкового 
листопада!

Житомир, спектакль  
«Потяг Одеса – мама»

Здавалося б, буденна анекдо-
тична ситуація. В одному купе 
зіткнулися одесит, вічний холос-
тяк, що не робить жодного руху 
без дозволу мами, та незаміжня 
красуня-українка. Начебто фінал 
постановки зрозумілий. Смішно, 
грайливо, блискуче, проте… Ніхто 
навіть не може припустити, чим 
закінчиться історія їх знайомства! 
Отож якщо вам також кортить до-
відатися закінчення цієї веселої 
історії – вже 11 листопада запро-
шуємо усіх охочих до музично-
драматичного театру ім. Івана 
Кочерги о 19:00, щоб на власні очі 
переконатися у величі театраль-
них постановок столичної трупи 
на великій сцені місцевого театру. 
До речі, головна роль красуні-
українки дісталася вітчизняній 
артистці та відомій телеведучій 
Руслані Писанці.

Київ, «Kyiv Blues Fest»
Вже 8 листопада місто-сусід 

з радістю прийме усіх поцінову-
вачів класичної, джазової музики 
у приміщенні Дому кіно. На вас 
чекатиме дводенне феєричне 
шоу від справжніх метрів джа-
зу: Michel Roach (США), Olexiy 
Yarovenko Band (україно-білорусь-
кий проєкт), Макс Ватутін (Украї-
на) та багато інших! Поспішайте 
з рішенням, оскільки організатори 
фестивалю вже встигли розпрода-
ти більшість квитків на ювілейну 
акустичну програму виконання 
світових хітів, котра обіцяє пере-
нести публіку у часи зародження 
жанру, а легкістю власного зву-
чання гарантувати неймовірне 

відчуття душевної гармонії усім 
учасникам дійства!

Мукачево, Закарпаття, 
«День святого Мартина»

Цьогоріч традиційний мука-
чівський фестиваль припадає на 
понеділок, 11 листопада, і при-
урочений до дня народження 
покровителя міста  – святого 
Мартина. У цей день на вас очі-
кує театральне дійство міських 
акторів та музикантів просто на 
центральній площі міста. Усі вони 
обіцяють занурити вас в атмос-
феру українського середньовіччя. 
Також паралельно цього дня від-
будеться дегустація справжніх 

закарпатських вин для усіх охо-
чих туристів. Вважатимемо, що 
це – чи не єдиний найчудовіший 
метод, щоб зігрітися цією осінню, 
чи не так?

Львів, концерт групи 
«Hammali and Navai»
Вже 28 листопада всесвіт-

ньовідомі російські виконавці 
«Hammali and Navai» готові на-
дихнути своїх слухачів низкою лі-
ричних треків: «Я закохався в твої 
очі», «Квітка» та багато інших! Ну 
що ж, Україно, вже дуже скоро 
танцюватимемо разом у кулуарах 
Malevich Concert Arena?

Харків, Фестиваль 
гігантських  
китайських ліхтарів

3 листопада у місцевому парку 
розваг «Летопарк» відбудеться Фес-
тиваль гігантських китайських ліх-
тарів, який вже встиг підкорити 40 
країн світу і продовжує свій тур по 
Україні. Власне на глядачів очікує 
близько 30 світлових інсталяцій, які 

розкривають історію та культуру 
загадкового і таємничого Китаю. 
Ви побачите барвисті фігури роже-
вих фламінго, панд і сади райських 
птахів, а також інших персонажів 
китайських народних казок і ле-
генд. Головним героєм фестивалю 
стане 40-метровий вогнедихаючий 
дракон. Також додаються і тема-
тичні майстер-класи Сходу.

Болград, Одеська область, 
«Болград Вин Фест»

І нехай вина ллються ріками! 
Ці слова влучно описують фести-
валь «Болград Вин Фест», що вже 
10 листопада удев'яте відбудеться 
на центральній площі бесараб-
ського міста Болграда в Одеській 
області. Метою фестивалю є від-
новлення традицій виноробства, 
розвиток самобутності і культури 
регіону, створення привабливого 
клімату для розвитку туризму! 
Переконані, що без дегустації міц-
них напоїв тут не обійтися!

Тернопіль, всеукраїнський 
фестиваль «Файна Україна»

За сприяння Київського наці-
онального університету культури 
і мистецтв, а також творчого про-
єкту «ArtLikeFest» 23–24 листопа-
да вже вчетверте у м. Тернополі 
відбудеться наймасштабніший 
в Україні фестиваль мистецтв, 
соло-виконавців, малих форм, 

а заразом і тала-
новитих творчих 
колективів.   До 
речі, цей конкурс 
не має вікових об-
межень для своїх 
учасників, а отже 
нам варто бути го-
товими до зустрічі 
у вокальних боях!

Чернігів, 
театральна 
вистава «Офіс.  
Запали в собі 
бажання»
8  листопада 

у   приміщенн і 
Черніг івського 
міського палацу 
культури на гляда-
ча чекатиме про-

вокуюче, гротескне, вищезгадане 
театральне дійство київського 
імпровізуючого театру-студії 
«Чорний квадрат». Це історія 
про «білих комірців», котрим на-
бридла рутинна буденність, і вони 
вирішують плюнути у вічність! 
У виставі є все: фірмовий іскромет-
ний гумор, філософія, романтика, 
інтриги, любов, секс і поезія! Але 
тсссс, про це ви дізнаєтеся, тільки 
прийшовши на виставу!

Подієвий листопад, або Що цього 
місяця варто відвідати житомирянам
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В Україні зросте 
прожитковий 
мінімум

Ірина Хоцька

Президент Зеленський 
пообіцяв, що у 2020 році 
мінімальний прожитковий 
мінімум українців стано-
витиме близько 4 тисяч 300 
гривень.

«У 2020 році повинен збільшитись 
прожитковий мінімум. Він повинен стати 
реальним. Десь 4 300 при сьогоднішньому 
курсі», – заявив президент під час нещо-
давного пресмарафону.

Зазначимо, що з 1 липня 2019 року про-
житковий мінімум в Україні становить 
1936 гривень. А вже з 1 грудня зросте до 
2027 грн проти 1936 грн. До речі, відбули-
ся зміни і у проєкті затвердження держав-
ного бюджету на 2020 рік, де на українців 
вже буде очікувати мінімальна зарплата 
на рівні 4723 грн.

Що стосується основних соціальних 
і демографічних груп населення, то за 
приблизними урядовими підрахунками, 
прожитковий мінімум складе:

• діти до 6 років:  з 1 січня 2020 
року – 1779 гривень, з 1 липня – 1859 гри-
вень, з 1 грудня – 1921 гривня;

• діти у віці від 6 до 18 років: з 1 січня 

2020 року – 2218 гривень, з 1 липня – 2318 
гривень, з 1 грудня – 2395 гривень;

• працездатні особи: з 1 січня 2020 
року – 2102 гривні, з 1 липня – 2197 гривень, 
з 1 грудня – 2270 гривень;

• особи, які втратили працездат-
ність: з 1 січня 2020 року – 1 638 гривень, 
з 1 липня – 1712 гривень, а з 1 грудня вже 
1769 гривень.
Прем`єр-міністр України Олексій 

Гончарук заявив, що це лише поча-
ток проведення внутрішньої політики 
українських посадовців щодо поліп-
шення життєвого рівня українців, але 
радіти тому не потрібно, оскільки це 
все одно не призведе до значних змін 
у майбутньому:
«Ми знаємо, ми вважаємо, що у нас 

у країні, на жаль, зараз понад 10 млн на-
ших співгромадян живуть за межею бід-
ності. Що це означає? Що вони отримують 
менше прожиткового мінімуму. Якщо 
ще врахувати, що прожитковий мінімум, 
який задекларований у нас на папері, є 
дуже спірним, скажімо та … у нас поки 
він зафіксований, немає підстав ставити 
його під сумнів офіційно, але ми в уряді 
дивимося на те, як його переглянути. На 
нашу думку, прожитковий мінімум, який 
декларується і гарантується державою, на 
жаль, не є таким, щоб людина відчувала 
себе гідно і жила гідно. Над цим треба 
працювати», – заявив глава уряду.

25–28 жовтня 2019 
року відбувся Між-
народний фестиваль-
батл талантів «Space 
Star Fest» у м. Києві.

Більше 130 учасників з усьо-
го світу, серед яких Нідерланди, 
Білорусь, та учасники з багатьох 
міст України змагалися у 3-х но-
мінаціях: вокал, хореографія та 
оригінальний жанр. Народний 
художній колектив шоу-театр 
«КЛЕМ» Житомирського Центру 
творчості дітей та молоді пред-
ставляв Житомирщину.

Блискавична гра КЛЕМівських 
артистів, неймовірні перевтілен-
ня, влучний гумор та розкіш кос-
тюмів не залишили байдужим 
жодного глядача у залі Київського 
національного університету будів-
ництва і архітектури.
На розсуд зіркового журі та 

глядачів на цей раз шоу-театр 

КЛЕМ привіз оновлений паро-
дійний номер «Заяча дискотека», 
де до запальних білих пухнастиків 
завітали зірки естради: Вєрка Сер-
дючка, Оля Полякова, Михайло 
Поплавський, Марув, Little big із 
відомою композицією «Skibidi», 
PSY, Софія Ротару та інші.

В оригінальному жанрі 
КЛЕМу не було рівних. 
Серед циркових та теа-
тральних студій, серед 
модельних агенцій 
і акробатичних колекти-
вів шоу-театр «КЛЕМ» 
виборов І місце.

Кубок, дипломи, медалі, подя-
ки керівникам, магніти, сувенірна 
продукція, подарункові сертифі-
кати на атракціони та розваги до-
повнили радість перемоги юних 
артистів. Колектив був запро-
шений на міжнародні фестивалі 
у Грецію та Італію.

У вихованців КЛЕМУ безліч 
позитивних емоцій та приємних 
вражень.

Ігор Суржан – художній 
керівник колективу: «Кожен 
фестиваль та конкурс цінний 
духом суперництва, коли вихо-
ванці з різних міст та країн світу 
можуть показати свої здібності 
на одній сцені».

Олександр Нечаєв – керівник 
колективу: «Для нас, як для керів-
ників, кожна поїздка важлива не 
тільки виступом, а й можливістю 
прожити кілька фестивальних днів 
однією великою дружньою сім’єю. 
Прогулянка столицею, спільне при-
готуваня їжі, спільні розваги та 
спілкування збагатили внутрішній 
світ кожного вихованця.

Деякі з вихованців дебютували 
на сцені і отримали високу оцінку 
журі.
Ще одним подарунком для 

колективу був концерт Алли 
Пугачової 2-го жовтня 2019 року 
у столиці Республіки Білорусь. 

Концертний зал Мінськ-Арена 
на 15 тисяч глядачів був вщент 
заповнений прихильниками 
«Женщины, которая поёт». Ще 
при вході КЛЕМівці одразу при-
вернули на себе увагу преси, адже 
були вдягнені у фірмові футболки 
із зображенням улюбленої співач-
ки. Кілька слів і фото для відомих 
видань вже розлетілися інфор-
маційним простором. А вчора 
в мережі з’явилося відео, де Алла 
Борисівна тисне руку Олександру 

Нечаєву. Тепер КЛЕМівці точно 
«заряджені» перемагати.

Попереду новорічні концерти, 
нові постановки і щорічний кон-
церт колективу у травні 2020 року.

Наша редакція дуже тішиться 
успіхами житомирян і вітає КЛЕМ 
з черговою перемогою та бажає всім 
вихованцям і керівникам наснаги, 
здоров’я та нових творчих успіхів.
Більше інформації про ко-

лектив на офіційному сайті: 
www.klem.com.ua

Врожайна зіркова осінь  
шоу-театру «КЛЕМ»

НБУ дозволив українцям 
купувати валюту  
більше ніж на  
150 тисяч гривень у день

Ірина Хоцька

У Національному банку 
України повідомили, що 
з 5 листопада 2019 року уряд 
скасував обмеження на по-
купку валюти і банківських 
металів.

Про це стало відомо із офіційного 
повідомлення пресслужби НБУ. У ме-
седжі йдеться про те, що відтепер уряд 
скасував з фізичних та юридичних осіб 
щоденний ліміт на зняття грошей у роз-
мірі до 150 тис. грн через касу або через 
системи онлайн-банкінгу. До того ж за-
разом скосовується і вимога про подання 
фізичними особами власних документів 
банкам, що підтверджують підстави для 
проведення операцій з купівлі безготів-
кової іноземної валюти.

«Банки будуть наглядати тільки за тими 
операціями, які несуть більше ризиків. За 
тими ж, які несуть менше ризиків, валют-
ний нагляд буде повністю скасовано», – по-
яснив заступник голови Національного бан-
ку України Олег Чурій під час останнього 
пресбрифінгу в НБУ.

Зазначимо, що фактичні нововедення 
означатимуть лише те, що Національний 
банк України вперше за 27 років дозволить 
українцям вільно користуватися валютою, 
інвестувати за кордон та купувати закор-
донну нерухомість, а на зміну тотальному 
контролю прийде принцип: все, що не за-
боронено законом, – дозволено.
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Українці хвилю-
ються через спалах 
дифтерії у країні. 
Адже з початку року 
лікарі зафіксува-
ли вже 20 випадків 
хвороби, і 18 із них – 
лише впродовж жов-
тня.

Інфекцію виявили у Луган-
ській, Хмельницькій, Закарпат-
ській, Тернопільській та Київській 
областях. Серед хворих – 9-річна 
дитина. Як захиститись від не-
дуги і чи загрожує українцям 
епідемія, з̀ ясовували експерти 
Центру громадського моніторингу 
та контролю.

Небезпечні симптоми
Дифтерія – це гостре інфек-

ційне захворювання дихальних 
шляхів. Симптоми хвороби схожі 
на ангіну – біль у горлі, висока 
температура, ускладнене дихання 
і ковтання, збільшення шийних 
лімфовузлів та осиплість голо-
су. Втім, особливістю дифтерії є 
щільний наліт на мигдалинах, аж 
до утворення плівок, та набряк 
у горлі, що блокує дихання. Хво-
роба може також вражати нервову 
систему, нирки, легені та серце.
Дифтерія передається пові-

тряно-крапельним шляхом або 
через предмети побуту. Інкуба-
ційний період триває 3–10 днів. 
Хвороба підступна тим, що лю-
дина може не мати симптомів, 
але вже заражати інших.

Пацієнтам із дифтерією про-
водять антибактеріальну терапію 

та обов’язково вводять сироватку, 
інакше – близько половини хворих 
ризикують померти. Але навіть із 
використанням протидифтерій-
ної сироватки 50 випадків із 1000 
завершуються смертю. Такі дані 
наводить Всесвітня організація 
охорони здоров’я (ВООЗ).
За інформацію МОЗ цього 

року Україна отримала від ВООЗ 
200 флаконів протидифтерійної 
сироватки. Станом на жовтень 
13 флаконів використано для лі-
кування пацієнтів на Закарпатті 
та у Києві. Близько 180 флаконів, 
які залишились, розподілені між 
всіма регіонами України.

Як захиститись?

Лікарі наголошують, що 
єдиним дієвим спосо-
бом захиститись від 
дифтерії є вакцинація 
дітей та ревакцинація 
дорослих.

На жаль,  в Україні  рівень 
вакцинації від дифтерії сьогодні 
недостатній. Згідно із даними 
МОЗ, щеплено 59,5% дітей віком 
до одного року та 52,3% дорослих. 
За словами очільниці відомства 
Зоряни Скалецької, міністерство 
планує налагодити системну ро-
боту, щоб підвищити обсяг вак-
цинованих громадян.

«На місцях головне завдання 
– це проактивна робота меди-
ків, які повинні бити на сполох 
і доводити людям необхідність 
вакцинації дітей і дорослих», – 
зазначила Скалецька і додала: 
«Вакцини є – вимагайте у свого 
сімейного лікаря, педіатра чи 
терапевта».

У МОЗ розповіли, що станом 
на 1 жовтня в Україні було 1,8 млн 
доз вакцини АКДП, 141 тисяча 
доз АДП (не містить кашлюко-
вого компоненту) та 4,9 млн доз 
АДП-М. За словами представни-
ків міністерства, цієї кількості до-
статньо, щоб забезпечити планові 
щеплення.

Коли робити щеплення?
Відповідно  до  календаря 

профілактичних щеплень, дітям 
вводять  комплексну  вакцину 
проти дифтерії, кашлюку, правця 
(АКДП) у 2, 4 та 6 місяців. Наступ-
не щеплення роблять у 18 місяців, 
потім – у 6 років, застосовуючи 
анатоксин дифтерійно-правцевий 
(АДП). У 16 років дітей вакцину-
ють повторно, але препаратом 
зі зменшеним вмістом антигену 
– АДП-М.
Дорослі повинні проводити 

ревакцинацію кожні 10 років. Та-
ким чином, планові щеплення 
повинні бути у 26, потім 36 років 
і так далі.

Протипоказань до ще-
плень майже немає.

Вакцинуватись можна під час 
легкої застуди, вагітним і жінкам, 
які годують грудьми. Медики за-
уважують, що щеплення не варто 
робити під час хвороби, яка су-
проводжується температурою, 
вищою за 38,5 °C. Також проти-
показане щеплення за умови на-
явності алергії на вакцину чи її 
компоненти (желатин, неоміцин, 
курячий білок тощо). Крім того, 
лікарі не радять вакцинувати 
людей після хіміотерапії, тих, 
хто вживає стероїдні гормони, 
та хворих на СНІД.

Медики зауважують, що вак-
цинація за декілька років не га-
рантує 100% захисту від дифтерії, 
але не дає хворобі розвинутись 
у разі інфікування. Щеплення 
можна зробити безкоштовно, 
звернувшись до сімейного лікаря, 
терапевта чи педіатра.

Чи загрожує Україні 
епідемія?
Востаннє епідемія дифтерії 

в Україні була у 90-х роках ми-
нулого століття. Через низький 
рівень щеплення у дітей та дорос-
лих захворіли близько 20 тисяч 
людей, майже 700 з них помер-
ли. Завдяки вакцинації хворобу 
вдалося приборкати, і за останні 
8 років Міністерство охорони 

здоров’я зареєструвало всього 
лиш 40 випадків хвороби.
Спалах дифтерії  у жовтні 

цього року змусив МОЗ склика-
ти засідання оперативного шта-
бу, на якому був розроблений 
план заходів, щоб врегулювати 
ситуацію. Зокрема, у пріоритеті 
розповсюдження інформації про 
щеплення та проведення планової 
вакцинації.
До пропаганди щеплень до-

лучились навіть у Верховній Раді. 
Голова парламенту Дмитро Ра-
зумков разом із низкою депутатів 
вакцинувались проти дифтерії 
прямо у стінах парламенту.

Тож лікарі закликають укра-
їнців не панікувати, а перевірити 
свій календар щеплень і за по-
треби вакцинуватись.

Дифтерія в Україні: що потрібно знати?

Ірина Хоцька

Нещодавно профільний 
комітет Верховної Ради 
України відхилив законо-
проект № 1170, в якому про-
понувалося ввести повну 
заборону на використання 
фосфатів та інших сполук 
фосфору у складі мийних 
засобів на державному рівні.

За таке рішення проголосували 240 на-
родних депутатів України. Нагадаємо, що 
вищезгаданий законопроєкт було ініці-
йовано ще наприкінці серпня депутатом 

9-го скликання українського парламенту 
позафракційним Дмитром Шпеновим. 
На жаль, реалізації законопроєкту так і не 
судилося бути. Таке рішення винесли на 
черговому засіданні парламенту. Нардепи 
аргументували свою відмову у підтримці 
нової пропозиції тим, що даний законо-
проєкт містить ряд суперечливих пунктів. 
Проте яких саме пунктів – ніхто так і не зміг 
чітко відповісти.

Наші європейські сусіди стверждують, 
що відмовившись від використання такої 
побутової хімії, вони назавжди забули про 
більшість дерматичних захворюваннь шкі-
ри. Таку думку підтверджує і вітчизняна 
експертка, лікар-дерматолог Лариса Татур: 
«Фосфати дійсно завдають величезної шко-
ди здоров'ю людини, руйнуючи цілісність 
шкіри, викликаючи запальні процеси, а та-
кож загострюючи вже існуючі хронічні за-
хворювання».

До того ж існують наукові досліджен-
ня, що підтверджують небезпечний вплив 
фосфатів, котрі містяться у побутовій хімії, 
на екологічний фон України.

«За приклад беремо наші пральні по-
рошки. Більшість з них є фосфатомістки-
ми. Якщо ж концентрація фосфатів у воді 
перевищує норму, а це – три міліграми на 
літр, то все живе у водоймі просто гине. 
Наприклад, один грам триполіфосфату 
сприяє цвітінню десяти кілограмів водо-
ростей. Саме з цієї причини українські 
водоймища вже повністю "окуповано" 
цією зеленню, тому вони і цвітуть круглий 
рік», – розповідає про вплив вітчизняної 
побутової хімії на екологічне становище 
у державі радник голови правління «Ки-
ївводоканалу» з інформаційної політики 
Вікторія Яковлєва.

Насамкінець Європейська Бізнес Ассо-
цація в Україні заявила, що якби запро-

понований законопроєкт № 1170 «Про 
заборону використання фосфатновмісткої 
побутової хімії в Україні» дійсно всту-
пив в силу, то усі мийні засоби просто 
могли б зникнути з прилавків магазинів 
в Україні.

Труїть себе надалі, або Чому влада не забороняє 
обіг фосфатної побутової хімії в Україні
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Ірина Хоцька

На жаль, мало хто знає, що 
розмір пенсійних державних 
виплат в Україні встановлю-
ється та регулюється відразу 
кількома законами, але є ви-
падки, коли літні люди мають 
право на надбавки.

Про це стало відомо з остан-
ньої публікації офіційного ви-
дання центральних органів вико-
навчої влади України «Урядовий 
кур̀єр» від 30 жовтня 2019 року.
«Пенсії в Україні признача-

ють відповідно до законів «Про 

загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування» та «Про пен-
сійне забезпечення осіб, звільне-
них з військової служби, та деяких 
інших осіб». Також, за наявності 
низки підстав, надбавки до пенсії 
можуть бути здійсненими в межах 
відповідного Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», – наголошу-
ють в офіційному віснику.

Підтверджує опубліковану ін-
формацію стосовно того, що гро-
мадяни України все ж таки можуть 
розраховувати на додаткові випла-
ти, і директор департаменту пен-
сійного забезпечення Пенсійного 
фонду України Світлана Шута.

Зі свого боку пані Світлана ого-
лосила список тих категорій грома-
дян, котрі підпадають під збільшен-
ня розмірів своєї пенсії, а це:

• Учасники бойових дій та ве-
терани війни, що визначаються 
Законом України «Про статус вете-
ранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» (Закон № 3551);

• Люди, котрі мають особливі 
заслуги перед Україною відповід-
но до Закону України «Про пенсії 
за особливі заслуги перед Украї-
ною» (Закон № 1767);
• Діти війни, відповідно до 

Закону «Про соціальний захист 
дітей війни»;

• Постраждалі внаслідок Чор-

нобильської катастрофи відповід-
но до Закону України «Про статус 
і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи» (Закон 
№ 796);

• Непрацюючі пенсіонери, які 
мають на утриманні дітей до 18 
років до пенсії за віком, по інва-
лідності та за вислугу років;

• Одинокі особи з інвалідністю 
ІІ групи, які потребують постій-
ного стороннього догляду або до-
сягли пенсійного віку;

• Одинокі особи з інвалідніс-
тю ІІІ групи, які досягли пенсій-
ного віку.
До речі, якщо у вас виника-

ють сумніви щодо правильності 
виплат щомісячної пенсії, варто 
звернути увагу на те, що при-
значення пенсій українцям здій-
снюють органи Пенсійного фонду 
відповідно до норм чинного зако-
нодавства на підставі заяви та по-
передньо доданих документів до 
неї. Отже, особа може звернутися 
до органів Пенсійного фонду щодо 
надання витягу з розпорядження 
про призначення (перерахунок) 
пенсії з інформацією про періоди 
страхового стажу і заробітної пла-
ти (доходу), яку враховано під час 
розрахунку пенсії, і перевірити, чи 
враховано всі дані про страховий 
стаж і заробітну плату.

Пенсійні виплати житомирянам:  
хто може отримати додаткові кошти

Андрій Козаченко

22 жовтня 1901 року 
народився легендар-
ний театральний 
і кіноактор, засновник 
Чернівецького театру, 
народний артист Укра-
їни Петро Міхневич.

Житомирщина – особлива 
земля. Вона споконвіків народжу-
вала таланти і ставала домом для 
багатьох знаних митців. Наступної 
весни будемо відзначати черговий 
ювілей вінчання у місті Бердиче-
ві з Евеліною Ганською класика 
французької літератури Оноре де 
Бальзака. Мине 51 рік, і у Бердиче-
ві побачить світ самобутній актор, 
майбутній народний артист Петро 
Міхневич. Ще через півстоліття 
Міхневич і Бальзак «зустрінуться» 
на зйомках фільму «Помилка Оно-
ре де Бальзака».
Сьогодні наші краяни добре 

знають усі бальзаківські місця на 
Житомирщині. І, на жаль, зовсім 
нічого не знають про життєвий 
шлях корифея українського театру 
і кіно, земляка Петра Міхневича. 
Свою першу кінороль – Онуфрія – 
Петро Герасимович Міхневич зіграв 
у фільмі «Земля» за Ольгою Коби-
лянською. І сьогодні він залишаєть-
ся для земляків terra іncognita – не-
відомою землею.
Свого часу одному із жито-

мирських журналістів пощасти-

ло зустрітися з жінкою, яка була 
останнім коханням великого митця. 
Десять років тому житомирянка 
Леонтіна Ярошинська-Строганова 
уперше відкрила для ЗМІ рідкісний 
архів Петра Міхневича.
Петро Міхневич у 1925 році 

закінчив Київский музично-дра-
матичний інститут імени Миколи 
Лисенка і вже наступного року став 
актором Київського театру імені 
Івана Франка. А ще через рік, 1927-
го, Петро Герасимович був членом 
приймальної комісії в театрі, яку 
очолював легендарний Гнат Юра. 
У конкурсі артистів тоді взяла 
участь і 20-річна дівчина Галина 
Янушевич.
Майбутня народна артистка 

України, неперевершена «Вовчиця» 
Галина (Ганна) Яківна Янушевич 
згадувала:
– Схвильованим голосом чи-

таю уривок з «Неофітів» Шевченка. 
Почувши слово «досить!», вибігаю, 
засмучена невдачею. У цей момент 
підійшов до мене один із членів 
приймальної комісії, представник 
від молоді – дуже красивий чорня-
вий хлопець і ласкаво звернувся до 
мене: «Товаришко, не хвилюйтесь. 
Завтра ми зустрінемось як товариші 
по роботі». Це був молодий актор 
театру І. Франка Петро Міхневич, 
якого весь театр величав Петронієм 
Міхнешею».

Уже через рік Галина Янушевич 
та Петро Міхневич одружилися 
і надалі торували акторський шлях 
разом. З 1931 року вони – актори 
Харківського театру. У 1940 році 
Галина Янушевич та Петро Міх-
невич переїздять до Чернівців, 
де засновують театр імені Ольги 

Кобилянської. Ім‘я Кобилянської 
стало визначальним для подружжя. 
У 1954 році Галина Яківна та Петро 
Герасимович зіграли свої перші 
кіноролі у фільмі «Земля» за тво-
ром О. Кобилянської. Фільм зібрав 
плеяду кінолегенд: Наталя Ужвій, 
Наталя Наум, Микола Яковченко.
У Чернівецькому театрі імені 

О. Кобилянської подружжя Міхне-
вич-Янушевич служило до останніх 
днів. А їхній будинок на Шевчен-
ка, 13 був тим тихим острівцем, де 
збирався весь театральний бомонд 
Чернівців. Тут лунали неповторні 
анекдоти, театральні бувальщини, 
народжувались нові образи й ідеї.

Саме у Чернівецькому театрі під 
наставництвом Петра Міхневича 
та Галини Янушевич закладався 
фундамент великого таланту тоді 
ще невідомого геніального актора 
й режисера Івана Миколайчука. 
Згодом, у 1981-му, народний артист 
УРСР Петро Міхневич зіграє голо-
вну роль Михайла у фільмі «Така 
пізня, така холодна осінь» режисера 
Івана Миколайчука.

«Пригадую, як разом із Миколай-
чуком до мене у Великий Кучурів на 
Маланку приїхали й народні артисти 
Петро Міхневич і Галина Янушевич. 
Наша «периберія», звичайно, посту-
палася вашковецькій, яку прекрасно 
знав Іван. Та й називалася інакше – 
«дикунія». Та моїх гостей цікавило 
все. А якось на коляді Міхневич по-
просив мене: «Запріть колядників, 
не випускайте, най ще колядують, 
я заплачу», – згадував друг І. Мико-
лайчука Мірча Дмітрієвич.

На початку 1983 року передчасно 
померла Галина Янушевич. Незадов-
го до смерті актриси, після успіш-

них московських гастролей театру 
у 1982 році та схвальних рецензій 
у пресі на гру Галини Яківни, худож-
ня рада театру прийняла рішення 
клопотати про присвоєння їй звання 
народної артистки Радянського Сою-
зу. Отримати високе звання актриса 
не встигла. Петро Міхневич пережив 
дружину на 10 років.
Житомирянка Леонтіна Яро-

шинська-Строганова познайоми-
лась із зірковим подружжям завдя-
ки сестрі Галини Янушевич Вірі, 
яка жила по сусідству у Житомирі. 
В ексклюзивному інтерв̀ю пані Ле-
онтіна згадувала, що, як тільки ви-
падала відпустка, Петро Міхневич 
приїздив до Житомира. Спочатку 
з дружиною, після її смерті – сам.
– Ми завжди так чекали його 

приїзду. Петро Герасимович був 
у нас в гостях щороку. Коли при-
їжджав, говорив: «Люся, тепер я від-
чуваю, що у мене відпустка». Він же 
завжди в роз'їздах, на гастролях. 
У Житомирі – відпочивав душею. 
Любив рибалити разом із моїми 
синами Льонею та Жориком. Вони 
обожнювали Петра Герасимовича, 
а він любив їх. У нас стояли вудочки, 
які він купив. А як приїжджав, від-
разу: «Де мої вудочки». У нього було 
улюблене місце риболовлі – за дві 
хвилини ходьби, внизу, на Тетереві, 
біля Бердичівського мосту. Там ро-
дичка його жила – прізвище Сахно.
Петро Герасимович був дуже 

цікавою, духовною людиною. Якщо 
немає духовності в серці – нічого 
немає. Він же син проповідника. 
Чудова людина. Відчувався великий 
майстер. Він же знявся у стількох 
хороших фільмах. Хоча зізнавався, 
що більше йому до вподоби театр, – 

згадувала в інтерв’ю пані Леонтіна.
У кіно Петро Міхневич грав рів-

но півстоліття. Його остання карти-
на «Співачка Жозефіна та мишачий 
народ» вийшла вже після смерті 
майстра, у 1994 році.

Через два роки будемо святку-
вати черговий ювілей від дня на-
родження нашого талановитого 
краянина. Вже сьогодні варто роз-
почати тріумфальне повернення 
великого, однак маловідомого су-
часному глядачу майстра. Адже, 
за розповідями дружини Галини 
Яківни, він найбільше у світі любив 
повертатись на свою батьківщину:
– Коли бували у Житомирі, 

обов'язково каже: «Галиночко, ми 
поїдемо у Бердичів. Там моя бать-
ківщина». Ми так стоїмо, а він піде 
і так довго-довго вдивляється в те 
місце, де жив.

Ексклюзив! Для народного артиста  
Петра Міхневича найбільшим щастям  
було повернення на батьківщину
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У Житомирі від-
бувся семінар – обго-
ворювання проєкту 
регіональної цільо-
вої програми «Дітям 
Житомирщини – 
якісне харчування».

У приміщенні Житомирсько-
го міського ліцею № 25 у четвер, 
31 жовтня, відбулась спільна 
нарада-семінар, присвячена 
вирішенню актуальних питань 
щодо організації безпечного та 
якісного харчування дітей в ор-
ганізованих колективах.

Захід відбувся за ініціативи 
заступника голови Житомир-
ської обласної державної адмі-
ністрації Наталії Остапченко за 
участі керівників територіаль-
них структурних підрозділів та 
представників відділів освіти 
і науки райдержадміністрацій, 
об’єднаних територіальних 
громад.

Начальник Головного управ-
ління Держпродспоживслужби 
в Житомирській області Олек-
сандр Шпита у своєму виступі 
висвітлив актуальність пробле-
ми збереження та зміцнення 
здоров’я дітей, акцентувавши 
особливу увагу на важливості 
створення належних соціально-
економічних умов, серед яких 
безпека харчування є однією 
з пріоритетних.
Спираючись на детальний 

аналіз результатів, проведених 
спеціалістами Держпродспо-
живслужби області заходів, він 
озвучив конкретні завдання, які 
стоять нині перед керівниками 
органів місцевого самовряду-
вання, адміністрацій закладів 
освіти та спеціалістів Держпрод-
споживслужби.

Актуальність питання 
впровадження в закладах 
освіти постійно діючих про-
цедур, заснованих на прин-
ципах системи аналізу небез-
печних факторів та контролю 
у критичних точках (НАССР), 
висвітлив перший заступник на-
чальника Головного управління 
Держпродспоживслужби в Жи-
томирській області Ігор Волків-
ський. Водночас він наголосив на 
важливості дотримання гігієніч-
них вимог до харчових продуктів 
на усіх стадіях їх виробництва 
й обігу.

Участь у нараді також взяла 
начальник відділу санітарно-епі-
деміологічного нагляду та орга-
нізації розслідування спалахів 
управління державного нагляду 
за дотриманням санітарного за-
конодавства Ірина Загородня, 
котра озвучила вимоги сані-
тарного законодавства для за-
кладів освіти та проаналізувала 
результати здійснення заходів 
державного нагляду на предмет 
їх дотримання.

Взагалі під час семінару було 
зазначено основні напрямки ді-
яльності щодо організації без-
печного та якісного харчування 
дітей у закладах освіти. Саме 
тому у прийнятій Програмі дій 
уряду основними цілями є: до-
ступ споживачів до якісних 
і безпечних продуктів; змен-
шення кількості спалахів го-
стрих кишкових захворювань 
та харчових отруєнь до 30 ви-
падків на 1 млн населення.
Держава несе відповідаль-

ність за створення соціально-еко-
номічних умов, за яких дитина 
має задовольнити свої потреби 
у повноцінному та безпечному 
харчуванні. Для досягнення 
поставленої мети необхід-
но: забезпечення дієвого 
функціонування державної 
системи контролю за якіс-
тю та безпечністю харчових 
продуктів; здійснення сис-
тематичного підвищення 

рівня обізнаності про якість 
та безпечність харчування 
дитячого та дорослого на-
селення; підвищення рівня 
матеріально-технічного за-
безпечення навчальних за-
кладів у відповідності до ви-
мог санітарного та харчового 
законодавства; забезпечення 
використання у виробництві 
харчової продукції високоя-
кісної сировини.

Наразі розпочата робота по 
розробці державної та регіональ-
них програм щодо забезпечення 
дітей безпечним та якісним хар-
чуванням.

Аналіз спалахів го-
стрих кишкових інфек-
цій протягом останніх 
п’яти років свідчить, 
що епідемічна ситуація 
в країні  
є напруженою.

При цьому особливе занепо-
коєння викликає значна кількість 
спалахів, які зареєстровані в ор-
ганізованих дитячих колективах. 
Загалом в Україні за 2016–2019 
роки у дитячих організованих 
колективах зареєстровано 311 
спалахів гострих кишкових ін-
фекцій, при яких постраждало 
3093 дітей. Тільки за 9 місяців 
поточного року в державі у за-
кладах освіти виникло 62 спа-
лахи проти 89 за весь минулий 
рік, під час яких постраждало 
626 дітей проти 752 у 2018 році.
Епідемічна ситуація щодо 

гострих кишкових інфекційних 
захворювань у нашій області 
у поточному році характеризу-
ється як стабільна та керована. 
За 9 місяців 2019 року в області 
всього зареєстровано 4 спалахи 
гострих кишкових інфекцій, 
що на 2 спалахи більше, ніж 
у 2018 році. Проте порівняно 
з 2016 кількість спалахів змен-
шилась більш ніж удвічі (9 
міс. 2016 р. – 9 спалахів проти 
4 – у 2019р.). Під час спалахів 
у 2019 році постраждало 52 
особи, в т. ч. 16 дітей до 17 ро-
ків (30,8%).
Аналіз  спалахів  гострих 

кишкових інфекцій та харчових 
отруєнь свідчить про те, що 
в області щороку реєструються 
спалахи в організованих дитячих 
колективах.

У поточному році було зареє-
стровано захворювання 12 дітей 
на гострий гастроентерит серед 
учнів ЗОШ № 28 м. Житомира. 
У попередні роки спалахи ГКІ 
реєструвалися у загальноосвітніх 
та дошкільних навчальних за-
кладах Коростенського, Корос-

тишівського, Ємільчинського, 
Житомирського, Овруцького, 
Черняхівського, Чуднівського 
районів та у місті Житомирі. 
Всього зареєстровано у дитячих 
закладах області 11 таких випад-
ків, при яких захворіло 129 дітей.

Основними причинами 
виникнення спалахів гострих 
кишкових інфекцій були: по-
рушення санітарно-гігієніч-
ного та протиепідемічного 
режимів у закладах, недотри-
мання правил особистої гігі-
єни працівниками закладів, 
порушення поточності ви-
робничих процесів, організа-
ції питного режиму для дітей, 
термінів та умов зберігання 
швидкопсувних продуктів, 
відсутність відповідної до-
кументації на продовольчу 
сировину, що свідчить про 
недостатній контроль з боку 
адміністрації навчальних за-
кладів за дотриманням вимог 
санітарного законодавства, 
зокрема на харчоблоках за-
кладів.

Окрім безпеки дитячого хар-
чування, викликає стурбованість 
і його якість та виконання нату-
ральних норм харчування. Через 
недостатнє фінансування норми 
харчування дітей у закладах, за-
тверджені постановою КМУ від 
22.11.2004 № 1591, виконуються 
в середньому на 70%. При цьому 
діти недоотримують такі про-
дукти харчування, як м'ясо, мо-

локо, сир твердий, сметана, риба, 
яйця та частково овочі, в той же 
час відмічається перевиконання 
норм по таких продуктах харчу-
вання, як хліб, крупи, борошно 
та ін.
Необхідно відзначити, що 

при визначенні переможців 
тендерних торгів на організацію 
харчування у дитячих закла-
дах, які проводять управління 
та відділи освіти, враховується 
лише вартість харчування, а не 
фізіологічні норми, затверджені 
Постановою КМУ від 22.11.2004 
№ 1591. Тому зазначена вартість 
забезпечує виконання норм хар-
чування у закладах близько 70% 
від затверджених норм.

Перераховані недоліки є 
причиною того, що захворю-
ваність дітей зростає з року 
в рік, а її показники значно 
збільшуються з віком дити-
ни. Аналіз захворюваності дітей 
на хвороби органів травлення, 
ожиріння, анемії також свідчить 
про зростання рівнів захворюва-
ності дітей.

Проведений аналіз як інфек-
ційної, так і соматичної захворю-
ваності дітей, аналіз матеріально-
технічної бази навчальних освітніх 
закладів, якості питної води в них 
свідчать про наявність проблемних 
питань, які потребують терміно-
вого вирішення. Відповідальність 
за дотриманням вимог санітарного 
законодавства покладена на керів-
ників закладів.

Дітям Житомирщини –  
якісне харчування!
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

• БЕТОНЯРИ ТА АРМАТУРНИКИ В КОМПА-
НІЮ "ЮНІБІЛД". ОФ.ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, 
МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ. ЗП ВІД 22000 ГРН. 
ВСІ СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ВІДПОВІДНО ДО КЗПП 
УКРАЇНИ. ГУРТОЖИТОК ДЛЯ ІНОГОРОДНІХ. 
0504490844АЛЬОНАСЕРГІЇВНА

• ВИКОНРОБ НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ 
НА ЖИТОМИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД. ГО-
ТОВІ ВЗЯТИ ПРАЦІВНИКА З ІНВАЛІДНІСТЮ 
0678804116

•	Водій на	автомобіль	КаМаЗ	та	слюсар	по	

ремонту	грузових	автомобілів.	Гр	9.00-17.00,	

5/2.	Зп	від	10000грн.	0679708648

ВЯЗАЛЬЩИЦА (ИК) НА ПРОИЗВОДСТВО НОС-
КОВ. СРОЧНО! О/Р НЕОБЯЗАТЕЛЕН, ОБУЧА-
ЕМ. Г/Р С 8-00 ДО 17-00. ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО. РАБОТА В Р-Н ПРОМАВ-
ТОМАТИКИ. З/П ОТ 7000 ГРН. 0985857742

• ЕЛЕКТРИК НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ 
НА ЖИТОМИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД. ГО-
ТОВІ ВЗЯТИ ПРАЦІВНИКА З ІНВАЛІДНІСТЮ 
0678804116

•	Здам кімнату	безкоштовно	в	Києві	чолові-
ку	з	будівельними	навиками	для	допомоги	
по	ремонту,	будівництву,	догляду	за	ділян-
кою	+	оплата	електроенергії	по	лічильнику.	
0683257466

•	Інформаційні послуги	про	працевлашту-
вання	у	Польщі,	різні	вакансії,	доїзд	до	місця	
роботи,	можливе	працевлаштування	за	без-
візом.	(099)2430263,(095)0419267

КУПУЄМО ДОРОГО ПІДДОНИ. М. ВІННИЦЯ 
ВУЛ. ЧЕХОВА 2. 0673223325.

МАШИНІСТ БУРОВОЇ УСТАНОВКИ, ВОДІЙ 
КАТЕГОРІЇ Е. ДЕТАЛІ ОБГОВОРЮЮТЬСЯ. 
0677584536

•	Медсестра, м.Київ	(Позняки).	Заробітна	
плата	від	7500грн.	Іногороднім	-	койко-місце	
0678841771

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

•	Офіц. працевлашт.	(Польща,	Чехія).	Будів-
ництво,	зварювальники,	токарі,	фрезеруваль-
ники,	водії,	готелі,	ресторани,	догляд,	фабри-
ки,	заводи.	Відкриття	віз	(робоча,	шенген,	
Воєводська).	Л.МСПУ-АВ585242-24.09.12	
0676705141,	0508316355

• ОХОРОННИКИ  ЧОЛОВІКИ  ТА  ЖІНКИ, 
ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУВАН-
НЯ ТА ПРОЖИВАННЯ І ДОСТАВКА НА МІС-
ЦЕ РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ. 
0952872944;0677869928

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

•	Потрібні на	роботу	в	Польщу	швачки,	
зварювальники.	Робота	в	Німеччині,	Шве-
ції,	Франції,	Чехії,	Польщі.	Ліцензія	МПСПУ	
АВ547294	від	10.09.10.	0995346335;097675
9315;0674550664

•	Прасувальниць-комплектувальниць, 
вантажників,	водіїв.	Безкоштовне	житло,	
пільгове	харчування.	Офіційне	оформлення.	
ЗП	12000-15000	грн.	Київська	обл,	Бориспіль-
ський	р-н,	с.Щасливе.	0674347430.

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИ-
РАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИ-
РАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТ-
КОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. WWW.RUSTEXNO.COM.
UA, RUSTEXNO2@GMAIL.COM., (050)9242613
,(050)5158585,(067)9040066

ПРОРАБ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЛЬНИЦІ, БУДІВЕЛЬ-
НИКИ (З/П ВІД 15000 ГРН), ВОДІЇ КАТ. С,Д,Е 
(З/П ВІД 17000 ГРН) В КОМПАНІЮ "ПРАТ 
БКБМ". БЕЗКОШТОВНЕ ЖИТЛО ТА ХАРЧУ-
ВАННЯ. 0674344979,АЛЬОНА

•	Работа в	Польше,	Чехии,	Германии,	Из-
раиле.	Оформление	и	проезд	за	наш	счет.	
З/п	от	30	000	до	80	000	грн.	Сопровождение	
на	время	работы.	0665859090,0685859090

• РАБОЧИЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРО-
ЦЕСС. ЗП 10 000 ГРН. МУЖИЧИНА ДО 35 ЛЕТ. 
ТРЕБОВАНИЯ: ВНИМАТЛЬНОСТЬ, ПУНКТУАЛЬ-
НОСТЬ, СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОС-
ТИ. ГРАФИК: С 9.00-18.00 СБ, ВС- ВЫХОДНОЙ. 
0674103800ОЛЕГВАЛЕРЬЯНОВИЧ

•	Рибопереробному підприємству	(Київ-
ська	область)	потрібні:	пакувальники	про-
дукції,	обробники	риби,	водій	навантажувача,	
вантажники.	ЗП	від	14000	грн.	Безкоштовне	
житло	і	обіди.	Виплата	ЗП	по	завершенню	
вахти.	0978101848,0509531032.

РОБОТА В ПОЛЬЩІ, М.ГЛІВЦИ. ОФІЦІЙНА 
ТА ГІДНА ПРАЦЯ, БЕЗКОШТОВНІ ВАКАНСІЇ, 
НАДАЄМО ЖИТЛО. ЛІЦ.№981 ВІД 10.07.2018 
ВИД.МСПУ. 0930165413(ВАЙБЕР),0671744429
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

1. Житл. будинок №7 заг.пл. 90,3 кв.м., житл. будинок №8 заг.пл. 28.2 кв.м. та 
зем.ділянка пл. 0.162 га., К/Н1822082500:02:001:0007, за адресою: Житомирський р-н, 
с. Зарічани, хутір Бровари. Дата торгів: 02.12.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №385654 (уцінено лот № 377750).        

РОБОТА НА ВИЇЗДІ. НАВЧАЄМО. КОНДИТЕР-
СЬКА ФАБРИКА ЗАПРОШУЄ: ПЕКАРІВ - 30 000 
ГРН., КОНДИТЕРІВ - 25 000 ГРН., РІЗНОРОБІВ 
- 15 000 ГРН. 0503432022,ВАЛЕНТИНА.

• СБОРЩИЦА, НАБОРЩИЦА, УПАКОВЩИЦА 

СТЕКЛЯННОЙ МОЗАИКИ И ДЕКОРОВ. ЗП 8 

000 ГРН. ЖЕНЩИНА ДО 35 ЛЕТ. ТРЕБОВАНИЯ: 

ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, ОТСУТСТВИЕ ПРОБЛЕМ С 

РАЗЛИЧЕНИЕМ ЦВЕТОВ, ПУНКТУАЛЬНОСТЬ, 

ОБУЧАЕМОСТЬ. ГРАФИК С 9.00-18.00 СБ, ВС- 

ВЫХОДНОЙ. 0674103800ОЛЕГВАЛЕРЬЯНОВИЧ

• СЛЮСАР-РЕМОНТНИК НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ 

РОБОТИ НА ЖИТОМИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ 

ЗАВОД. ГОТОВІ ВЗЯТИ ПРАЦІВНИКА З ІНВА-

ЛІДНІСТЮ 0678804116

• СПЕЦІАЛІСТ З ФАРБУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ, 

РИХТУВАЛЬНИК, АВТОСЛЮСАР НА СТО В 

М. ЖИТОМИР. ДЕТАЛІ ОБГОВОРЮЮТЬСЯ. 

0674048782

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

• ФЛОРИСТ, РЕАЛІЗАТОР В КВІТКОВУ ЛАВКУ 

(ВУЛ. КИЇВСЬКА, 52). ВСІ ДЕТАЛІ ОБГОВОРЮ-

ЮТЬСЯ. 0676048354

• ШУКАЄМО МАЙСТРА З ПОКРІВЛІ ДАХУ 
ОЧЕРЕТОМ АБО РОБІТНИКА ЯКИЙ ХОЧЕ НА-
ВЧИТИСЯ ПОКРІВЛІ ОЧЕРЕТОМ. ЗАРОБІТНА 
ПЛАТА ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ВМІННЯ РОБІТНИКА. 
ПОЧАТКОВА ЗП 160 ГРН./ГОД. ВСІ ПИТАННЯ ЗА 
ТЕЛЕФОНОМ АБО E-MAIL: DIMA_SHLOMIN@
UKR.NET 0674199822

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.1. Продам  1-кiмнатнi 
квартири 

•	Продається квартира	в	м.Житомир	по	вул.
Короленка,	2/2	пов.,	26/12/10	кв.м,	автономне	
опалення,	вода	і	туалет	на	вулиці.	Ціна	180	
000	грн.	0988922287

2.2. Продам 2-кiмнатнi 
квартири 

• ПРОДАМ СВОЮ 2-Х КІМ.КВ., ВУЛ.КИБАЛЬ-
ЧИЧА, 4, 8 ПОВ. 9-ТИ ПОВЕРХОВОГО БУДИНКУ; 
50/26/9. ЦІНА 687 000 ГРН. 0972416953

2.8. Продам Будинки в 
передмісті 

КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ З РЕМОНТОМ, 
ПЛОЩЕЮ 120 КВ.М. ВСЕ В АРЕНДІ. ЗРУЧНИЙ 
ПІД`ЇЗД. РОЗВИНЕНА ІНФРАСТРУКТУРА. СУ-
ПЕР МІСЦЕ. ЦІНА 55000. ВАСИЛІВКА, ЗАПО-
РІЗЬКА ОБЛ. 0675771117

•	Продам дом,	с.Николаевские	сады	(киро-
воградский	р-н)	12	км	от	города,	во	дворе	
2	эт.	недостроенный	дом,	хоз.постройки,	
скважина,	газовое	и	печное	отопл.,	участок	
30	сот	0997151101

2.14. Продам Комерційна 

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

2.16. Здам в оренду 

•	Здається в	оренду	торгівельне	приміщен-
ня	фасадне,	загальною	площею	170	кв.м	
за	адр.:	м.Житомир,	вул.Перемоги,	99.	За	
детальною	інформацією	звертайтесь	за	те-
лефоном	:	0634467951

ЗДАМ В ОРЕНДУ ПРИМІЩЕННЯ В РАЙОНІ 
ТЕРМІНАЛУ "ХОЛОДНА ГОРА" М. ХАРКІВ. 
ВІД 50 ДО 120 МЕТРІВ, ЧЕРВОНА ЛІНІЯ. 
0503258562.

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

• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ, ЄВРОРЕ-
МОНТ, В ЦЕНТРІ МІСТА, 250ГРН/ДОБА. ВИПИ-
СУЮ ДОКУМЕНТИ. 0665711000,0977228822

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 

3.3. 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 ОБПРИСКУВАЧІВ, 
ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ, ЗЕРНОЗБИР. КОМБАЙ-
НІВ, КОСАРОК, КАРТОПЛЕЗБИР. КОМБАЙНІВ, 
КАРТОПЛЕСАДЖАЛОК, КОПАЧОК; ШИНИ, КА-
МЕРИ. WWW.AGROKOM.IN.UA. (099)2012978, 
(067)6713553, (063)9628236

•	Преспідбирачі, комбайни,	плуги,	сівалки,	
дискові	борони,	обприскувачі	та	інша	с/г	тех-
ніка	нова	та	б/в.	0978428102

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РАСТВОР, БЕТОН. 
ДОСТАВКА А/М ЗИЛ 0677905739, 0412447067

• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РАСТВОР, БЕТОН. 
ДОСТАВКА А/М ЗИЛ. 0677905739,447067

4.2. Будівельні, ремонтні 
роботи. Послуги 

•	Бригада дівчат	викон.малярні	роботи	різної	
склад,	декор.штукатурка	(венеціанська,	мар-
сельський	віск	та	багато	інших),	утепл.буд,	ко-
роїд,	байрамікс.	0633571633,0982599951Зоя

4.15. Металообробне 
обладнання. Продам 

•	Куплю токарне,	фрезерне	оснащення,	
верстати,	лещата,	патрони,	фрези,	вели-
кі	свердла,	люнети,	різці,	ел/двиг,	редук-
тори,	компресори,	вакуумні	насоси.	Фото	
на	пошту:	оlegsustrikoff@gmail.com,	Viber	
0968709687,WA0964180586
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СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

ГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИ

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

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

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

КОЛОДЯЗНІ 
КІЛЬЦЯБУДСУМІШІ

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

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

ФУНДАМЕНТНІ 
БЛОКИ

БЕТОН и РАСТВОР

ДОСТАВКА

096 952 45 40, 093 338 71 81

МИКСЕР (КАМАЗ)
МАРКА ОТ 100 ДО 500

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• Песок
• Щебень
• Бут
• Навоз

• Земля
• Отсев
• Строй-
   мусор

ЗИ
Л 

КА
МА

З

БУДІВНИЦТВО
КОТЕДЖІВ

тел. +38 (097) 325-84-86

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.

4.25. Буріння свердловин, 
колодязі. Послуги 

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

6. ПОСЛУГИ 

6.13. Ремонт техніки 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІНА КОМП-
ЛЕКТУЮЧИХ, ЗАПРАВКА. ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. 
ВИЇЗД ПО ОБЛАСТІ. 0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi 

•	Акційна пропозиція!	Кредитна	допомога	
без	довідок,	застави	та	поручителів	від	5000	
до	500000	грн.	Виводимо	з	чорних	списків.	
Пенсіонерам	та	непрацевлаштованим.	
eurocredit.nethouse.ua	Ген.	Лiц.	НБУ	№220-
2	від	24.12.2013р.	0958620855;0973670476

ВИДАМ ПОЗИКУ БЕЗ ЗАСТАВИ ТА ПО-
РУЧИТЕЛІВ. ТІЛЬКИ ПАСПОРТ І КОД. 
0984686295,0505087392

• ВСТАНОВЛЮЄМО ДИЗЕЛЬНІ ДВИГУНИ НА 
АВТОМОБІЛІ НИВА, УАЗ, ГАЗЕЛЬ З РЕГІСТРАЦІ-
ЄЮ В ОРГАНАХ МРЕВ. МАЄМО БАГАТОРІЧНИЙ 
ДОСВІД РОБОТИ ТА БАЖАННЯ ПРАЦЮВАТИ. 
ВИКОРИСТОВУЄМО НАЙКРАЩІ МАТЕРІАЛИ 
ТА ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ ДЛЯ ВАШОГО АВТО-
МОБІЛЯ. 0673797556

•	Здається в	оренду	холодильна	камера	,	
35	м2	в	м.	Житомир,	район	Параджанова,	
колишнє	Баранова.	За	детальною	інформаці-
єю	звертайтесь	за	телефоном	:	0634467951

•	Здається в	оренду	холодильна	камера	,	
35	м2	в	м.	Житомир,	район	Параджанова,	
колишнє	Баранова.	За	детальною	інформаці-
єю	звертайтесь	за	телефоном	:	0634467951

•	Продам клубных	 выставочных	щен-

ков	амстаффа	от	родителей	чемпионов,	

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

возм.	доставка,	7000грн.,	возм.	фото	Viber.	

0668572692,0678946354

8. РІЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, 
ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ 0505580047, 
0412447919

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО ПОСВІДЧЕННЯ ДИТИНИ З БАГАТО-
ДІТНОЇ СІМ'Ї, ВИДАНЕ НА ІМ'Я БАРАТАШВІЛІ 
ВАЛЕРІЯ НІКОЛОЗОВИЧА ВВАЖАТИ НЕДІЙ-
СНИМ

8.23. Інше. Продам 

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

•	Продається обладнання	для	пекарні	різ-
них	модифікацій:	хліборізка	транспортерна,	
тістоформувальна	закаточна	машина	та	інші.	
Ціна	договірна.	За	детальною	інформацією	
звертатись	за	телефоном	0674121838

•	Продається обладнання	для	пекарні	різ-
них	модифікацій:	хліборізка	транспортерна,	
тістоформувальна	закаточна	машина	та	інші.	
Ціна	договірна.	За	детальною	інформацією	
звертатись	за	телефоном	0674121838

•	Продається обладнання	різних	модифіка-
цій	та	розмірів	для	магазину	:	тумби,	пенали,	
стелажі	кондитерські,	хлібні	і	т.д.	Ціна	дого-
вірна.	За	детальною	інформацією	звертатись	
за	телефоном	0674121838

•	Продається обладнання	різних	моди-

фікацій	та	розмірів	для	магазину	:	тумби,	

пенали,	стелажі	кондитерські,	хлібні	і	т.д.	

Ціна	договірна.	За	детальною	інформацією	

звертатись	за	телефоном	0674121838

СЕКРЕТНА КНИГА ПРОДАВЦЯ:"ЯК ПРО-
ДАТИ НЕРУХОМІСТЬ: БУДИНОК, ДАЧУ, 
ДІЛЯНКУ МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО І 
ШВИДКО". КНИГА ДОЗВОЛИТЬ ВАМ РО-
ЗІБРАТИСЯ В ПИТАННЯХ, ПОВ`ЯЗАНИХ З 
ПРОДАЖЕМ НЕРУХОМОСТІ ТА ОТРИМАТИ 
ЗА ОБ`ЄКТ НА 20-30% БІЛЬШЕ WWW.
OZREALTY.NET

8.24. Інше. Куплю 

•	Куплю постійно	лампи,	світильники,	

прожектори,	дроселя	та	іншу	електро-

світлотехніку.	Складського	зберігання.	

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

0503201914,0676225257
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• Натрій (відомий більше як 
сіль) спочатку мав іншу назву. Аж 
до XVIII століття люди називали 
цей елемент содій. З цієї причи-
ни солі натрію мали таку дивну 
назву, як гідрохлорова сода, або ж 
сірчанокисла сода.
• Мало хто знає, але залізо 

може перейти у газоподібний 
стан, для цього його потрібно на-
гріти аж до 5 000 градусів Цельсія.
• Золото міститься в таких 

місцях, про які ви навіть не під-
озрювали. Так, у тонні звичайної 
води з океану його близько 7 мг. 
Всього ж в океані міститься понад 

10 мільярдів тонн цього металу.
• Спочатку платині, зважаю-

чи на схожість зі сріблом, дали 
подібну назву – «сріблячко». Вона 
коштувала значно дешевше срі-
бла. Пізніше, коли придумали, 
де можна застосовувати даний 
метал, все кардинально змінило-
ся. Зараз платина у десятки разів 
дорожча за срібло.
• До речі, про срібло – його 

бактерицидні властивості були 
відкриті випадково. Військо Олек-
сандра Македонського піддалося 
епідемії, однак торкнулася вона 
лише звичайних військових, ко-

мандувачі були здорові. Вияви-
лося, що все пов'язано з посудом. 
У начальників він був срібний, 
у звичайних військових – з олова.
• Один літр морської води 

містить близько 25 солі.
• Більшість відомих у природі 

хімічних елементів була відкрита 
вченими Швеції, Англії, Франції та 
Німеччини. Рекордсменом серед 
«мисливців» за хімічними елемен-
тами можна вважати шведського 
хіміка К. Шеєле – він виявив і довів 
існування 6-ти хімічних елементів: 
фтору, хлору, марганцю, молібде-
ну, барію, вольфраму.

Гороскоп на тиждень 6 - 12 листопада

ОВЕН
Довіряй, але переві-

ряй – одне з головних 
завдань тижня. Змо-

жете досягти максимального 
успіху лише при критичному 
ставленні.

ТЕЛЕЦЬ
Не зациклюйтеся на 

минулих досягненнях, 
зберіться з силами та рішуче до-
лайте новий рубіж. За витрачені 
зусилля будете винагороджені.

БЛИЗНЮКИ
Вдасться наблизити-

ся до заповітної мети. 
Не варто недооцінювати силу 
своєї привабливості – з її допо-
могою ви здатні добитися свого.

РАК
Постарайтеся не ви-

трачати сили даремно. 
Доведеться працювати 

в команді, хоча це буде супер-
ечити вашим планам.

ЛЕВ
Взаємини з колега-

ми на роботі залежа-
тимуть від вашої поведінки, 
активності й здатності виявити 
ініціативу. Будьте обачні.

ДІВА
Не сприймайте все, 

що відбувається, занад-
то серйозно. Гумор допоможе 
налагодити міцні стосунки. На 
роботі ймовірне підвищення.

ТЕРЕЗИ
Нагромадилося ба-

гато справ, які краще 
виконати, не відклада-

ючи на потім. Зберігайте спокій 
і позитивний настрій.

СКОРПІОН
Будете в гарному 

настрої  практично 
весь тиждень. Творчі 

ідеї принесуть радість і навіть 
прибуток. Не забувайте й про 
особисте життя.

СТРІЛЕЦЬ
На вас очікує до-

сить активний і напру-
жений період. Зате при бажан-
ні, скориставшись обставинами, 
буде шанс багато чого досягти.

КОЗЕРІГ
Сприятливий час 

роботи й кар'єри, тіль-
ки не розкривайте чужі таємни-
ці. Постарайтеся не пропустити 
цікаву ділову пропозицію.

ВОДОЛІЙ
Вам просто необхід-

но заздалегідь прорахо-
вувати свої слова та дії. 

Пошук золотої середини – ваш 
девіз на найближчі тижні.

РИБИ
Відчуєте приплив 

сил, однак переоціню-
вати свої можливості 

теж небажано. Постарайтеся 
обіцяти тільки те, що зможете 
виконати.

Цікаві факти про хімічні елементи

Поради господині

Пральна машин-
ка у наш час – не 
засіб розкоші, а не-
обхідність. А щоб 
ваша помічниця 
слугувала довго, 
потрібно дотриму-
ватися ряду правил. 
Про це і поговори-
мо далі.

Перш ніж перейти безпо-
середньо до процесу прання, 
варто здійснити підготовку. 
Насамперед речі слід відсорту-
вати. Навіть якщо ви не страж-
даєте на якісь захворювання, 
завантажуйте речі дітей до 3-х 
років до пральної машинки 
окремо від дорослих.

Наступний етап – сорту-
вання за кольором, роз-
міром, призначенням. 
Тут теж є свої тонкощі. Як 
правильно прати речі за ко-
льорами, давно відомо: біле 
– окремо і ні з чим не змішу-
вати, чорте та цвітне – також 
окремо. Але тут можливі ню-
анси. Якщо чорна річ не нова 
і  точно не линяє,  ї ї можна 
прати разом із кольоровим. 
Інакше краще зачекати, поки 
набереться повний барабан 
тільки чорного.

Щодо розміру, то слід під-
бирати відносно однакові речі. 
Наприклад, якщо кинути до 
барабану величезне прости-
радло і десять шкарпеток, ма-
шині загрожує розбалансуван-
ня. До того ж дрібна білизна 

завжди закручується у велику. 
Ще один тип сортування – на 
домашнє й вуличне.

За п и ра н н я.   Сучасні 
пральні машинки, хоч і воло-
діють великою кількістю функ-
цій, поки не мають чарівної 
палички, яка відпере за пома-
хом усі плями. Є забруднення, 
з якими не впорається навіть 
найякісніший пральний по-
рошок. Тому беремо плямови-
відник чи мило і приступаємо 
до запирання.

«Зайвий вантаж»
Аби не  залишитися без 

перепустки на роботу, гро-
шей, а можливо, і важливих 
документів, завжди ретельно 
перевіряйте кишені речей пе-
ред пранням. Не забувайте, що 
випадково випрані копійки, 
дрібні іграшки, ключі можуть 
пошкодити вашу помічницю. 
Також варто зняти з одягу все 
зайве (ремені, підтяжки), роз-
прямити рукави на сорочках 
та калоші на брюках, застібну-
ти блискавки та розстібнути 
гудзики. Джинсові  вироби 
рекомендують прати вивер-
нутими навиворіт.
Нарешті! Переходимо до 

прання .   Температурний 
режим обирайте, виходячи 
з типу тканин речей. Напри-
клад, шерстяні речі полюбля-
ють холодну воду та невелику 
компанію. Делікатне прання 
проводиться за низьких тем-
ператур. А ось синтетика мен-
ше вередує. Їй хоч 30, хоч 60 
градусів подавай, почувається 
чудово, хіба що із сушкою важ-
ливо не переборщити.

Перемо правильно



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

Термінатор: Фатум
Жанр: бойовик, фантастика

Дені Рамос живе простим життям у Ме-
хіко з братом та батьком, коли надзвичай-
но покращений і смертельно небезпечний 
новий Термінатор «Rev-9» повертається 
крізь час, щоб вбити її . Подальше жит-
тя Дені залежить від об'єднання її сил з 
двома воїнами: Ґрейс, посиленою супер-
солдатом з майбутнього, і загартованою 
битвами Сарою Коннор. Оскільки «Rev-
9» безжально знищує все і кожного на 
своєму шляху, щоб уполювати Дені, ці 
троє звертаються за допомогою до Тер-
мінатора «Т-800» з минулого Сари, який 
стає їх останньою надією. 

Номіс
Жанр: бойовик, трилер
Містом прокотилася серія жахливих 

убивств. Поліція готова використовувати 
будь-які методи, щоб зловити злочинця. Ча-
сом, це занадто небезпечно та виходить за 
всі можливі рамки – так комісар Харпер вико-
ристовує дівчат як приманку для вбивці. Поки 
це спрацювало, загинула не одна красуня... 
Але все ж поліція зуміла зловити молодого 
хлопця на ім'я Саймон, на якого вказують 
усі докази. У нього розлад психіки, через що 
в ньому разом живе кілька особистостей, і 
у кожної своя реальність, однією з яких є 
легендарний Ганнібал Лектор. Навіть коли 
Саймон знаходиться під вартою, убивства 
тривають, а докази вказують на хлопця...

Кошмарний директор, 
або школа №5

Жанр: комедія
Леонід Пригунов працює заступником на-

чальника колонії суворого режиму. Серйозна 
робота для серйозного чоловіка. Але одного 
разу доля, напевно, вирішила розсміятися 
йому в обличчя. Його улюблена дружина 
кинула Леоніда, а з роботи взагалі звіль-
нили. Але є один шанс, щоб повернуться 
на таке рідне місце – потрібно всього лише 
кілька місяців побути на посаді директора 
школи. Але що робити, потрібно виконувати 
наказ, якщо Леонід хоче повернутися на 
колишню роботу. Тільки на місці чоловік 
зрозуміє, що в колонії був справжній рай,  
а тут суцільне пекло...

Сирота Бруклін
Жанр: драма, кримінал

Четверо бруклінських сиріт зобов'язані 
всім, що у них є, одній людині – й ім'я йому 
Френк Мінна. Чоловік витягнув їх із притулку та 
дав можливість рости у великому світі. Тепер 
кожен із них готовий заради Френка на все, 
що завгодно. Вони абсолютно віддані своєму 
покровителю, нехай навіть під його личиною 
детектива ховається не найбільш порядний 
шахрай. Коли же на очах одного з уже сиріт, 
що вже подорослішали, на ім'я Лайонелл 
Ессрог убивають Френка, хлопець вважає 
своїм обов'язком розслідувати цю справу та 
покарати вбивцю. Так, йому буде непросто, 
адже він страждає синдромом Туретта, але 
заради Френка Лайонелл готовий на все.

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


