Спасите маму!

№ 5 (671) 14.02.2018

с. 7

У Житомирі запровадять багатофункціональну пластикову
с. 4
картку житомирянина
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Кому вигідно знищення
трамвайної лінії у Житомирі?!
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ДРУГІ КОРИГУЮЧІ ОКУЛЯРИ В ЧЕКУ ЗА ПІВЦІНИ*.

Fielmann
Inter 2196 CL
ціна 44900 грн

м. Житомир, вул. Київська, 74
тел.: (0412) 47-23-01

ГАРЯЧА ЛІНІЯ: 0-800-60-90-60 (безкоштовно)

www.fielmann.ua

вул. П. Болбочана, 58

000 грн

*умови акції — у салонах fielmann
**Знижка на весь товар крім акційних пропозицій до 28.02.2018

www.budmarketm2.com
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с. Зарічани, Бердичівське шосе, 4

БЕЗКОШТОВНИЙ КОМП’ЮТЕРНИЙ ТЕСТ
на сучасному обладнанні, в зручний для Вас
час, без попереднього запису
ОКУЛЯРИ НА ЗАМОВЛЕННЯ*
акційна металева або пластикова оправа,
німецькі стандартні лінзи
ОКУЛЯРИ НА ЗАМОВЛЕННЯ*
акційна металева або пластикова оправа,
німецькі стандартні лінзи з «антибліком»
ОКУЛЯРИ НА ЗАМОВЛЕННЯ*
акційна металева або пластикова оправа,
німецькі потоншені лінзи з «антибліком»



Завітайте до нас у гості!

ПРОВІДНА НІМЕЦЬКА ОПТИКА

СОНЦЕЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ ЗА ПІВЦІНИ*
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Асортимент магазину налічує більше 3000 товарів
Все знаходиться в одному місці
Вигідні ціни
Гарантія якості товару
Пропонуємо гнучку систему знижок для клієнтів
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Шоколад молочний
пористий, 90 г
ТМ «Корона»

Батон «Житомирський»
в упак. поріз. 450 г
ТМ «Золотий Коровай»

Мін.вода Куяльник,
Куяльник-Новий, 1,5 л

Нектар Томат,
Персик, 0,95 л
ТМ «Садочок»

Крупа гречана, 800 г
ТМ «Фанчі»
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Новини

Вісім об'єктів, які Житомирський виконком
хотіли працювати дозволив зрізати 221 дерево
в районі Корбутівки
у цілодобовому
режимі, отримали
відмову
Аліна Бойко

Аліна Бойко

Таке рішення
ухвалили на засіданні міськвиконкому
7 лютого.
Члени виконкому обурювалися, що кіоскам ТОВ «Торговий
дім «Смачний світ» хочуть дозволити працювати вночі, зауваживши, що там навіть вбиральні
немає.
«Думаю, що всі прекрасно
розуміють, для чого там потрібен цілодобовий робочий
графік. Звісно, щоб люди пили
алкоголь вночі, а це матиме наслідки, і зовсім не позитивні", –
наголосила член виконкому Віра
Гринишина.
На черговому засіданні були
присутні 14 членів виконкому
з 25, за надання дозволів про-

голосували 10 депутатів, і цього
було недостатньо для прийняття рішення.
Також не набрав необхідної
кількості голосів дозвіл на цілодобовий режим роботи магазину «АТБ» на вул. Перемоги, 24.
Тобто всі вісім об’єктів, які були
в додатку до проекту рішення,
отримали відмову.
Окрім того, у міській раді
надали інформацію про найб і л ьш и х п р ог ул ь н и к і в виконкому. Найбільше засідань
пропустив волонтер Олександр
Таргонський: він був відсутній
на 30 засіданнях. 22 засідання
пропустив Андрій Дяченко –
перший заступник голови обласної організації Опозиційного
блоку. 21 засідання не відвідала
Марія Бовсуновська, яку в листопаді минулого року обрали
керівницею міської організації
Всеукраїнського об'єднання
«Свобода». 20 засідань пропустив Михайло Кривошей.

Забудовнику ділянки
на Корбутівці
відмовили
у відкритті офісу
з продажу житла
Аліна Бойко

Виконком міської
ради не підтримав
проект рішення про
надання дозволу
хмельницькій фірмі
на розміщення офісу з продажу/придбання житла.
Інтереси забудовника прийшов відстоювати житомирський підприємець Олександр
Марголін, який пов'язаний із
ЖБК «Полісся‑2016» – орендатором скандальної земельної
ділянки.

Марголін нагадав, що на
минулому засіданні дозвіл не
надали, бо кіоск був розташований біля військової частини,
зараз проект розміщено в іншому місці.
Проте члени виконкому зауважили, що розміщення МАФу
має розглядати відповідна комісія, і виконком не компетентний
у цих справах, тому дозвіл забудовнику не надали.
«Тепер можете готувати проект на комісію, вона розгляне
його, і вже тоді будемо знову
виносити питання на засідання
міськвиконкому», – пояснив заступник мера Матвій Хренов.
Нагадаємо, представники
ВПК «Айдар» судяться з міською
радою щодо земельної ділянки,
де хмельницька фірма планує
будувати багатоповерхівки.

Дерева на ділянці
проїзду Шпаківського
12/1 зріжуть під будівництво дитсадка. Питання про видалення
насаджень розглядали
на засіданні виконавчого комітету.

Також члени виконкому дозволили зрізати дерева на ділянці, де
одна з компаній збирається будувати багатоповерхівку. Компанія
має сплатити за зрізані дерева
66,6 тис. грн відновлювальної вартості. Проте заступник директора
КП «Інспекція з благоустрою м.
Житомира» Тетяна Степаницька наголосила: компанія будує
на замовлення міськради, тому

компенсацію за зрізані дерева
платити не має.
«Земельна ділянка надана
для будівництва дитячого закладу. В проекті рішення пропонується звільнити компанію від
сплати відновлювальної вартості,
оскільки забудова йде на замовлення міської ради», – повідомила
заступник директора КП «Інспекція з благоустрою м. Житомира»
Тетяна Степаницька.

Заступник мера Матвій Хрєнов
запропонував до проекту рішення
додати умову про максимальне
збереження насаджень.
«Потрібно прописати в рішенні
умову – максимальне збереження
дерев, а вирізати тільки ті, які є під
«плямою» забудови»,– сказав Матвій
Хренов. Та члени виконкому не підтримали депутата. Таким чином,
рішенням виконавчого комітету 221
дерево буде видалено безоплатно.

Салат зі свіжих овочів, запечена
скумбрія — нове меню для
житомирських десантників
Алла Гетьман

Навчальний центр
ВДВ перейшов на нову
систему харчування,
яка пропонує страви
на вибір.
Своїми враженнями від нової
системи харчування на своїй сторінці у Фейсбук поділилися десантники 199 навчального центру
ДШВ (десантно-штурмові війська).
"Наші кухарі не перестають нас
дивувати",– зауважили десантники
та нагадали, що протягом кількох місяців в їдальні навчального
центру проводились капітальні
будівельні роботи, змінювалося
необхідне обладнання й інтер’єр.
Разом з тим змін зазнало й меню
їдальні. Адже відтепер пообідати
можна салатом з капусти, буряком
з чорносливом, гороховим супом,
свиними котлетами, запеченою
рибою, пшеничною та гречаною
кашею; звісно ж, пропонують чорний та білий хліб, компот, печиво й
десерт»,– цитують начальника тилу
командування ДШВ ЗС України
полковника Вадима Мініча у пресслужбі командування ДШВ.
За словами начальника 199

навчального центру ДШВ Сергія
Гуріна, такі зміни пов'язані зі збільшенням фінансування на видатки
харчування військовослужбовців.
«Раніше вартість харчування
складала 62 грн 82 копійки, включно з витратами на електроенергію.
Тепер ціна збільшена до 86 гривень
93 копійок, і це лише на продукти.
Відповідно тепер ми можемо вибирати по каталогу, замінювати продукти. Те, що потрібно по каталогу
НАТО», – зазначив Сергій Гурін.
Як повідомила офіцер відділення військової частини по роботі з особовим складом лейтенант
Юлія Федоренко, солдатам нове

харчування дуже подобається.
«Солдатам дуже подобається,
як змінилося харчування. Крім
того, було зроблено ремонт в ідальні, ми отримали нове обладнання
на кухню. Все літо, поки проводились ремонтні роботи, курсанти
військової частини харчувалися
за їдальнею, там була поставлена
польова кухня. І вже у жовтні була
відкрита їдальня, і ми перейшли
на нову систему харчування»,– розповіла Юлія Федоренко.
Зазначимо, у 2018 році на нову
систему харчування планують перевести ще майже 90 військових
частин ЗСУ.
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Споживачу

У роботі КП «Інспекція з благоустрою міста»
вивлено зловживання та порушення
ГО «Антикорупційний рух Житомирщини» слідкує
за діяльністю усіх
комунальних підприємств міста. Проте
час від часу головним
об'єктом її рослідувань стає КП «Інспекція з благоустрою
міста». Що насправді
відбувається на підприємстві, директором якого є депутат
Житомирської міської
ради від партії «Самопоміч» Юрій Юзвинський, з'ясовували
представники громадської організації.
Минулої осені контрольноаналітичний відділ Житомирської міської ради провів на

підприємстві аудит. Чиновники
перевіряли діяльність інспекції
з 01.01.2016 по 31.08.2017 року.
За результатами перевірки було
складено акт з усіма недоліками
та порушеннями, які були допущені комунальним підприємством. Серед них, зокрема,
недотримання посадовими особами підприємства норм чинного
законодавства та нормативних
документів Житомирської міської
ради при здійсненні діяльності
щодо визначення та сплати пайової участі. Таку інформацію на
своїй сторінці у Фейсбук опублікувала ГО «Антикорупційний рух
Житомирщини».
«Наша громадська організація
звертала на це увагу неодноразово як у своїх розслідуваннях,
так і у виступах на засіданнях
виконавчих комітетів, де заступник голови ГО Євгеній Демчик,
окрім вище зазначеного, також
зауважував, що інспекція не має
права використовувати кошти
від сплати пайової участі на свої
потреби, адже, згідно з чинним
законодавством, вони мають використовуватися на благоустрій
міста. Окрім того, велике питання

викликає також нарахування пайової участі інспекцією. По всій
країні існує єдиний коефіцієнт
на сплату пайової участі, проте
лише у Житомирі їх 3, і від них
залежить кількість коштів, які
підприємець сплачує інспекції.
Як наслідок – маємо потенційну корупційну складову. Разом
з тим, зважаючи на той факт,
що інспекція з благоустрою неналежним чином оформлює та
контролює виконання діючих
договорів про сплату пайової
участі (вказано у звіті), відбуваються досить дивні речі. За нашою інформацією, представники
інспекції з благоустрою протягом
останніх двох тижнів телефонують житомирським підприємцям та вимагають у них додаткової оплати за пайову участь за
2017 рік, при тому, що усі кошти
згідно з договорами про сплату
пайової участі були перераховані
у минулому році. У телефонній
розмові конкретну суму вказувати
відмовляються, натомість запрошують представників бізнесу до
себе на підприємство нібито на
переговори, в інакшому випадку погрожують закрити МАФ чи

павільйон власника», – йдеться на
сторінці у Фейсбук ГО «Антикорупційний рух Житомирщини».
Також контрольно-аналітичним відділом було встановлено,
що інспекція з благоустрою не
контролює належним чином
надання дозвільних документів на порушення благоустрою,
що є причиною недоотримання
коштів.
«Окрім недоотримання коштів, це також є причиною хаосу
у місті, коли, наприклад, водоканал розпочинає якісь роботи,
а потім забуває, що ями після
ремонту труб необхідно закопувати, поверх укладати асфальт
і повертати початковий вигляд
прибудинковим територіям.
У звіті зазначені також недоліки та порушення в частині
господарських операцій, здійснення операцій по відкритим
корпорат и вн им к ар т к ам і з
порушенням норм діючого законодавства, неналежний стан
юридичної та планово-економічної роботи, порушення ведення
бухгалтерського обліку.
Загалом цей звіт цілком підтверджує той факт, що на даному

 На фото: директор КП
«Інспекція з благоустрою міста
Житомир» Юрій Юзвинський
підприємстві, як і на більшості
житомирських комунальних
підприємств, панує безлад та
вседозволеність.
Дивує також той факт, що незважаючи на виявлені серйозні
порушення, міськвиконком не
поспішає про це повідомляти як
житомирян, так і правоохоронців.
Тому це зробили ми», – йдеться
у повідомленні громадської організації.

4

WWW.20MINUT.UA

КОЛОНКА
Микола
ЧЕРЕДНІК,
депутат
Богунської
районної ради
м. Житомир,
засновник
«Інституту
Розвитку
Міста»

Модерність
українських міст
Глобальні зміни провокують до
змін регіональних і місцевих. І якщо
глобалізація породила десятки корпорацій, які стають впливовішими за
окремо взяті країни, як наслідок роль
країн та їхня міжнародна вага суттєво
зменшується в порівнянні з ситуацією
100–200 років тому.
Значна частина ВВП планети продукується не країнами, а окремими містами. Саме міста і мегаполіси є рушійною
силою прогресу та розвитку. Ми поки
цього не відчуваємо, адже ще декілька
років тому міста України практично не
мали реальних бюджетів і повноважень.
Станом на сьогодні ці повноваження
мають лише обласні центри та новостворенні ОТГ. Хоча адміністративний
вплив центральної влади на всі органи
самоврядування досі суттєвий.
Якщо держава слабка і з часом буде
ставати ще слабшою, напевно, не варто намагатися відновити її міць та силу
(в політичному розумінні). Можливо,
варто зробити сильними міста та місцеве
самоврядування у політичному та економічному контексті. І коли міста такими
стануть, тоді й держава буде потужною
та сильною на міжнародній арені.
Але ми знову зіштовхуємося з нерішучістю та безпорадністю. Адже центральна влада не може (не хоче!) віддати частину повноважень на місцевий рівень.
Місцеве самоврядування, місцеві
політики та місцева політика в Україні
лише зароджуються. Бо дерибан комунального майна, який був характерним для початку 2000-х (коли в містах
ще було майно для дерибану), зараз
трансформувався у дерибан місцевих
бюджетів (починаючи з 2015-го, коли
місцеві бюджети за рахунок фінансової
децентралізації зросли в рази).
Основний виклик у цій ситуації – чи
знайдуться люди, які будуть готовими до
нових змін і викликів та йтимуть у місцеву політику. Бо кошти у бюджетах
вже «тануть» через додаткові фінансові зобов`язання, які центральна влада
перекладає на місцеве самоврядування. Напевно, не за горами той час, коли
міста в Україні ставатимуть банкрутами
як наслідок невірної місцевої політики.
Одним з ключових питань залишається, чи зможуть на місцевому рівні
з’являтися люди, які будуть чесними
та компетентними політиками, і чи
зможуть вони об’єднуватися в дієві
спільноти на місцях. Саме від цього
буде залежати, чи будуть міста розвиватися, чи будуть вони успішними і чи
зможуть вони виходити та конкурувати
на глобальному ринку. Якщо це відбудеться, тоді й країна буде сильнішою
та поступово ставатиме суб’єктом на
міжнародній арені, а не об’єктом.

Місто
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У Житомирі запровадять
багатофункціональну електронну
пластикову картку житомирянина
Аліна Бойко

Відповідний проект рішення сесії був
опублікований на
сайті міської ради.
Картка житомирянина – сучасна багатофункціональна платіжна картка з фото та прізвищем її
користувача українською мовою,
яка є матеріальним носієм персональних даних.
«З метою впорядкування механізмів надання пільг та послуг
громадянам на території міста
Житомира, їх обліку та адресності,
розвитку безготівкових форм розрахунків, підвищення соціального
захисту малозахищених верств
населення, відповідно до статті
26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в України», статті
19 Закону України «Про державні
соціальні стандарти та державні
соціальні гарантії», Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи
обліку оплати проїзду в міському
пасажирському транспорті» міська
рада»,– пояснює міська влада необхідність запровадження картки.
У проекті положення прописані можливості та додатки
системи «Картка житомирянина»:
транспортний додаток –
для використання в автоматизованій системі оплати проїзду (для
надання послуг проїзду у місько-

му пасажирському транспорті).
платіжний додаток – для
здійснення зарахувань, грошових
доплат, допомог, компенсацій, дотацій, пенсій, допомоги й інших
грошових виплат, заходів соціальної підтримки, зняття готівки
з банківських рахунків, реалізації
безготівкових платежів за товари
і послуги, пов’язаних з платіжними додатками та/або функціями,
зокрема із забезпеченням функції
контролю адресності витрачання
цільових соціальних дотацій, та
інших операцій, доступних для виконання (за бажанням утримувача
картки житомирянина), надання
та обліку банківських послуг.
Крім того, передбачається
можливість підключення інших
додатків:
соціальний додаток – містить перелік пільг, доплат, допомог, компенсацій відповідно до
законодавства України та актів
Житомирської міської ради та
виконавчого комітету Житомирської міської ради; інформацію
про діяльність утримувача картки (трудова діяльність, навчання,
тощо), для отримання пільг, знижок та інших заходів соціальної
підтримки;
персоналізований додаток – містить персональні дані
утримувача картки (для ідентифікації утримувача картки за
прізвищем, ім’ям, по батькові,
соціальним номером тощо);
комунальний додаток – надає можливість оплати житловокомунальних послуг та ведення
обліку пільг та субсидій тощо;

медичний додаток – для
надання і отримання медичних
послуг, обслуговування у медичних закладах та установах м.
Житомира та їх обліку, занесення
та зберігання на картці антропометричних та амбулаторних даних
(наприклад група крові, медичні
препарати, що викликають алергічні реакції, тощо за бажанням
утримувача), іншої інформації,
наприклад медичного страхування, програм лояльності тощо
(за бажанням утримувача картки
житомирянина);
торговий додаток – надання
та облік знижок на підприємствах,
закладах, організаціях та установах тощо;
освітній додаток – формування електронного середовища
взаємодії батьків, інфраструктури
міста, навчальних закладів для
забезпечення інтересів учнів у навчальних закладах міста Житомира.
У додатку 2 до проекту рішення є перелік послуг, що можуть

бути отримані утримувачами
картки житомирянина визначених
категорій, але там лише одна послуга – безоплатний проїзд у міському пасажирському транспорті
для осіб 25 категорій, серед яких
особи з інвалідністю I групи, діти
з інвалідністю, учасники ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС, особа, яка супроводжує людину з інвалідністю I групи або
дитину з інвалідністю, особи, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені
до категорії 1, учасники АТО, пенсіонери за віком та інші.
Порядок фінансового забезпечення впровадження і функціонування системи «Картка
житомирянина», надання послуг
утримувачам затверджується виконавчим комітетом міської ради.
Муніципальні картки вже
впроваджено в Києві, Львові та
Чернівцях. Нещодавно до проекту приєднались Мукачеве, Рівне
та Чернігів.

Як юристи міської ради
захищають інтереси перевізників
Микола Череднік

У понеділок, 12 лютого, під час розгляду
справи про незаконно
встановлені часові обмеження пільг у житомирських маршрутках юристи міської
ради були «на висоті».
1. Перше, що вони попросили, – це долучити перевізників
(у списку було 8–10 перевізників)
на сторону відповідача, тобто
з боку міської ради! Перевізників,
які б виступали на стороні місь-

кої ради щодо часових обмежень
пільговиків! Після цього зникли усі
сумніви, чиї інтереси відстоюють
чиновники міської ради.
2. Хвилин 20 представник міської ради (працівник юрдепартаменту А. В. Чернюк) розказувала,
що приватні перевезення – це бізнес, і перевізникам треба і машини
купувати, і заправляти їх, і водіям
зарплати платити, і щоб це були
молоді водії і тому подібне. Тому,
якщо в ЖМР офіційно запровадять посаду лобіста для приватних
перевізників, кадри вже є.
3. У суді розказували, що десь
у Києві йде суд, щоб відмінити
пільгові перевезення, і що в Житомирі скоро проїзд буде 6 гривень
(саме так було сказано). До суду
принесли лист (УВАГА!) Львівської
обласної організації автомобіль-

ного транспорту та шляхового
господарства про звернення щодо
скасування постанови Кабміну
№ 354. Багато говорилося іншої,
абсолютно зайвої, інформації, яка
ніяким чином не стосується суті
судової справи.
4. Представник міської ради
в суді так і не змогла назвати, хто
дав виконавчому комітету повноваження встановити часові обмеження пільгового проїзду та на
підставі якої норми вони мали
право це зробити.
Особисто я не зрозумів, якою
була роль працівника управління
транспорту. Можливо, у робочий
час ходити на судові засідання
це – нормально? Невже у нас із
транспортом усе добре у місті? Ще
раз повторюся: справа перебуває
виключно в юридичній площи-

ні, і питання тут не в транспорті,
а в порушенні та нехтуванні законом чиновниками міської ради.
Свого часу Дмитро Ткачук (заступник міського голови з транспортних питань) писав про
його, представника управління
транспорту, наступне: «"вирішувати” питання ці хлопці вміють
на всіх рівнях і у всіх інстанціях,
але зробити це непомітно вдається
не завжди. Не вдасться постійно
красти і дурити людей так, щоб
ніхто не бачив. Творити беззаконня
безкарно – тим паче».
У справі оголосили перерву
до березня.
P. S. Подібна ситуація ще раз
демонструє, що окремі чиновники
у своїй діяльності керуються не
законом, здоровим глуздом або
інтересами громади міста.
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Про важливе

Житомиряни скаржаться
на відсутність препаратів
в аптеках за програмою
«Доступні ліки»
Алла Гетьман

В Уряді запевняють, що в аптеках
країни можна безкоштовно придбати
медикаменти за
програмою «Доступні ліки». Журналісти «20 хвилин»
вирішили переконатися, чи справді ці
ліки наявні в аптеках.
Майже кожного дня містом
ходять чутки, що люди, хворі
на цукровий діабет, серцевосудинні захворювання і т. п., не
можуть, маючи рецепт, придбати медикаменти за урядовою програмою «Доступні
ліки». В аптеках їм кажуть, що
препаратів, зазначених у рецепті, просто немає в наявності. Ми вирішили на практиці
перевірити цю інформацію
і одразу вирушили до найближчої місцевої аптеки.
Заходимо і бачимо двох літніх жінок, які, стоячи в черзі,
бідкаються одна одній на відсутність препаратів, які їм виписав лікар. Підходимо, заводимо розмову. Як виявляється,
обом потрібно придбати ліки
від тиску. Однак жінки розповідають, що вже обійшли усе

місто, а результату ніякого. «Я
була на Богунії в аптеці, там
сказали, що не обслуговують
за даною програмою, порадили звернутися на площу
в державну аптеку. Тут також
повідомили, що ліків немає.
Я не можу прочитати назву, але
це – від тиску. І для того, щоб
цей препарат знайти, потрібно усі аптеки міста об'їхати,
і, може, так нічого й не знайду.
Ось у цій аптеці сказали, що,
може, завтра будуть, значить
треба знову йти, а якщо ти
з тиском, то як ходити? У мене
позавчора тиск був 190, я взагалі не можу ходити, чоловік
у мене теж хворий (не бачить),
діти на роботі, хто буде ходити?
Біда, та й усе», – розповіла у відчаї житомирянка Надія.
Те ле ф он ує мо до п р е с служби управління охорони
здоров'я Житомирської ОДА,
запитуємо, у кого можна взяти
коментар з приводу програми
«Доступні ліки». Нам відповіли, що нещодавно з даного
питання було інтерв'ю, мовляв,
зайдіть на наш сайт і почитайте, що вам будуть одне й те
саме розповідати.
На офіційному сайт і
управління охорони здоров'я
Житомирської ОДА знаходимо статтю «В області триває
реалізація урядової програми
«Доступні ліки». Про хід реалізації в області урядової програми «Доступні ліки» розповідає
начальник відділу медицини
катастроф та організації медичної допомоги населенню
управління охорони здоров’я

КОЛОНКА

Как сексуально
одеться на День
влюбленных?

облдержадміністрації Олексій
Андрушко. «Область отримала
субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських
засобів для лікування окремих
захворювань на 2018 рік на суму
31 млн 967,5 тис. грн. 17 січня
2018 року кошти скеровано
в міста, райони, ОТГ учасникам урядової програми «Доступні ліки». Заклади охорони
здоров’я, що надають первинну
медичну допомогу населенню,
завершують підписання договорів з аптечними закладами
про співпрацю по виконанню
урядової програми «Доступні
ліки», лікарі розпочали виписку
рецептів за зверненням пацієнтів», – йдеться у повідомленні.
На сайті МОЗу з'явилася
стаття на тему: «Доступні ліки»
у січні реалізували на 10%.
МОЗ закликає місцеву владу
своєчасно використовувати виділені кошти». «З усієї України на урядову гарячу лінію та
МОЗ України продовжують
надходити повідомлення, що
рецепти за програмою «Доступні ліки» відшкодовувати
в аптеках відмовляються, мотивуючи це тим, що фінансування програми призупинено.
Натомість Уряд виконав усе
вчасно. Ще 7 грудня був затверджений бюджет з окремим
рядком в 1 мільярд гривень на
“Доступні ліки”, а 4 січня – Казначейська служба перерахувала
в кожну область заплановану

на перший місяць року суму
(83,3 млн грн). Проблемна ситуація виникла через те, що
у багатьох регіонах країни не
встигли зробити усі необхідні
управлінські дії: не направили вчасно кошти у райони, не
відкрили нові казначейські рахунки, не підписали договори
з аптеками», – йдеться в матеріалі МОЗу.
6 лютого Державна казначейська служба України опублікувала звіт за січень, з якого
можна зробити висновки, як
регіони скористалися субвенцією. Так, було використано
менше 10% від загальної запланованої суми, найвідповідальніші області скористались
програмою на 23–37%. Це поки
дуже невтішна статистика.
«МОЗ України разом з Урядом
вживає усіх можливих заходів
для виправлення цієї ситуації.
Закликаємо місцеву владу своєчасно використовувати виділені кошти, щоб люди могли
безперебійно отримувати життєво необхідні ліки», – пишуть
на сайті.
Тому недивно, чому в аптеках люди не можуть придбати
препарати за програмою «Доступні ліки». І поки урядовці
нарікають на погану роботу
влади на місцях, а останні
кажуть, що працюють не покладаючи рук, то страждаюь,
як завжди, прості громадяни.
Наразі залишається тільки чекати та сподіватися на краще.

По опросу среди мужчин самым сексуальным платьем на день всех влюбленных является маленькое черное
платье! Это платье придумано еще
в 1926 году Коко Шанель. Оно кардинально изменило представление
о женской моде и сексуальности. Последние 90 лет платье многократно
видоизменялось, но именно та формула кроя, которую придумала Коко
Шанель, подходит абсолютно всем.
И даже до сегодняшнего дня этот
вариант женского гардероба считают одним из самых универсальных
элементов.
Варианты коктейльных платьев могут быть различными: от скромных,
летящих до экстравагантных, облегающих. Важно учитывать пору года, ведь
легкие платья лучше носить летом, когда тепло, а более плотной фактуры –
в холодное время. Степень декольтирования остается на ваше усмотрение,
главное не переусердствовать, чтобы
не выглядеть вульгарно!
Клубный вариант зачастую более
смелый и открытый. Поэкспериментируйте с длиной: подойдут платья от
мини до миди. Также советую учитывать тот факт, что вы будете танцевать –
наряд не должен сковывать движения.
Маленькое черное платье найдется
в гардеробе у любой девушки. Вечная
классика, которая всегда в моде,– лучший вариант, чтобы выглядеть стильно
и модно в любом месте и во все времена. Почему бы и нет? Я – за!
Gloria Beauty – будь стильной!
Instagram: gloria_beauty_
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КУТОЧОК

ВОДІЯ
Леонід
ГРОМІК,
завідувач другого відділення
Житомирського
професійного
політехнічного
ліцею

Світло і темрява
Питання використання різних ламп
освітлення цікавить як молодих водіїв,
так і досвідчених. Спробуємо розібратися у їх недоліках і перевагах.
Відходять у минуле лампи розжарювання зі світлом жовтого кольору, які
багато років були прикладом надійності і довговічності. На зміну прийшло
нове покоління – галогенні лампи.
Вони відрізняються більшим строком
експлуатації і подачею яскравішого
світла, але вони лише 60% енергії використовують на освітлення, а решту –
на виділення тепла. Галогенна лампа –
це лампа розжарювання, балон якої
доповнений буферним газом: пари
галогенів (брому чи йоду). Робоча температура спіралі приблизно 3000оК.
Галогенні лампи активно використовують в освітленні доріг автомобілем,
і вони можуть бути використані без
змін у конструкції фар. Ці лампи дуже
чутливі до жирових забруднень, більше того – до них не можна торкатись
навіть чисто вимитими руками. Через
високу температуру нагрівання колби
потрібно остерігатись опіків. Зараз стає
популярним нове покоління галогенних ламп IRC (інфрачервоне покриття), що збільшує термін служби лампи
і світловий потік. Безумовно, це краще
за лампи розжарювання, але гірше за
ксенонові лампи.
Ксенонова лампа була винайдена
у 1940-х роках у Німеччині і представлена у 1951 році «Оsram». Лампа
широко застосовувалася в кінопроекторах завдяки яскравому білому
світлу, близькому до денного, і з часом
почала використовуватись в автомобілебудуванні. Ксенонова лампа не має
нитки розжарювання, це – заповнена
газом ксенону колба з двома електродами на відстані один від одного.
У залежності від суміші газу колірна
температура буває 3000–12000оК.
Найкраще для безпечного руху використовувати колірну температуру
4300ОК чи 50000К, але не більше
6000оК, бо тоді колір світіння стає
фіолетовим і погано освітлює мокру
дорогу. Головною особливістю світла
ксенону є висока світлова віддача –
в 3–4 рази вища, ніж у галогенних
ламп – і значно менше споживання
струму. Крім того, довший термін
служби – 3000 годин порівняно з 400
годинами «галогенок». Недоліком ксенонових ламп є те, що для генерації
високої пускової напруги необхідний
пускорегулювальний апарат з напругою приблизно 20 тисяч вольт, а на
підтримку роботи ксенонової лампи
витрачається 90 вольт.
Продовження у наступному номері.

Середа, 14 лютого 2018

Тема номера

Кому вигідно знищення
трамвайної лінії у Житомирі?!
Микола Корзун

У Житомирі у січні – лютому 2018 року
на інтернет-сайті
Житомирської міської ради зареєстровано одразу дві «протитрамвайні» петиції.
Обидва звернення, подані
у формі петиції до керівників
міської ради, вимагають заміни трамваю на нерейковий вид
транспорту. Додамо також, що
звернення щодо потреби заміни
трамваю у Житомирі набирають
дуже незначну кількість голосів
підтримки з боку житомирян.
Взагалі для багатьох мешканців Житомира поява «антитрамвайних» петицій стала надзвичайною і точно не очікуваною
подією. Місто, із яким трамвай
«поріднився» більше ста років
тому, до якого звикли покоління
житомирян, раптом висловлює
намір заборонити старий і добрий житомирський трамвай
на нерейковий вид транспорту.
Одразу ж супротивники трамваю внесли пропозицію, згідно
з якою трамвай «безболісно»
може замінити тролейбус. Звісно, він має покращити комфорт
житомирян насамперед тим,
що не створює притаманного
трамваям гуркоту. Проте активісти, яких хтось підштовхнув
висловити петицію щодо заборони трамваю у Житомирі, не
мають найменшої уяви про те,
що якраз трамвайний маршрут
у Житомирі є унікальним логістичним вирішенням проблеми
транспортного сполучення для
кількох мікрорайонів міста.
Чому взагалі сьогодні у Житомирі змогла виникнути петиція
із подібним «антитрамвайним»
змістом? Адже, наприклад, ще
якихось 10 чи 15 років тому житомиряни чудово розуміли, що
трамвай перебуває у далеко не
ідеальному стані в основному через зношеність рухомого складу.
Проте нікому не спало на думку
вимагати чи хоча б висловлювати
пропозицію ліквідувати єдину
у місті трамвайну гілку. Бо ж
здавна усі знають і чудово розуміють, що трамвай – зручний
і екологічно чистий вид транспорту. А у Житомирі єдиний
у місті маршрут трамваю дуже
вдало сполучає третину території міста. Причому сполучення
навіть за мірками ХХІ століття
швидке і мобільне. Адже дістатися із Польової (колись – напів-

промислової окраїни міста) до
центральної частини Житомира
за допомогою трамваю можна
всього-навсього за 15 хвилин.
Показник, який може запросто
суперничати лише із метрополітеном чи таксі. Житомиряни,
звичайно, забули, а то й не знали,
що упродовж 80-х років минулого століття (ще якихось тридцять
років тому) керівництво Житомира на повному серйозі виношувало плани та наміри побудувати
найголовнішу транспортну артерію міста – проспект С. П. Корольова. Він мав розпочинатися
на розі вулиць Небесної сотні
та Бориса Тена, а завершуватися поблизу колишнього заводу
«Хімволокно». Протяжність проспекту (9 кілометрів) дозволяла
«оснастити» його тролейбусним
рухом, і житомиряни із промислової зони міста до центральної
частини доїжджали б всього за 12
хвилин. Але у 1986 році сталася
аварія на ЧАЕС, економіка Української РСР була «зациклена» на
ліквідації наслідків аварії, для
чого потрібні були грандіозні
матеріальні ресурси. Житомир
саме тоді чи не вперше від 70-х
років «зашкутильгав» у своєму
стрімкому розвитку, якому заздрила раніше більшість обласних центрів України. Але трамвай, який з‘явився у промисловій
зоні Житомира на початку 60-х
років, залишався ледь не головним транспортним містком для
десятків тисяч пасажирів, які діставалися на Польову, до «верстатів-автоматів», льонокомбінату
чи м‘ясокомбінату. Сьогодні,
щоправда, назви колишніх підприємств-гігантів мало про що
говорять, але промислова зона
Житомира живе своїм життям.

Замість робітників тут все більше з‘являється студентів, але
трамвай і донині виконує роль
головного перевізника пасажирів
між центральною частиною міста
та південно-східною окраїною.
Тепер щодо «недоліків» трамваю, які назвали автори горе-петиції. Кажуть, що трамвай у Житомирі створює неймовірний гуркіт.
А часті зупинки марнують і сповільнюють загальний час руху
і таким чином применшують головну перевагу трамвайного руху.
Ще однією вадою житомирського
трамваю автори «атитрамвайної»
петиції називають руйнування
та пошкодження асфальтового
покриття у місці зіткнення рейок
і дорожного полотна. Все це так,
але ж! Головне, чого автори петиції не кажуть і чого не вимагають
від влади Житомира, – зайнятись
ремонтом трамвайної колії, і замість того, щоб асфальтувати територію між рейками, покласти
бетонні плити, які служать по
два-три десятиліття без заміни.
Загалом асфальтування покриття
між коліями трамвайного маршруту у Житомирі розпочалося від
безвиході – коли стало зрозуміло,
що плити для укладання занадто
дорогі, а дотаційних коштів для
перевезення пільгових категорій
пасажирів держава виділяє все
менше. Сьогодні про дотації
від держави для ТТУ взагалі не
йдеться, а весь тягар із утримання
головного комунального підприємства міста покладено на міську
владу. І саме вона вустами теперішнього міського голови Сергія
Сухомлина вже влітку 2017 року
заявила про те, що ремонтувати
трамвайну мережу у Житомирі
безперспективно. Мовляв, для
того, щоб відремонтувати 1 кі-

лометр колії та всю енергетичну
інфраструктуру вздовж її протяжності, потрібно близько мільйона
доларів. Тобто для ремонту всього
трамвайного маршруту у Житомирі треба вкласти близько
десяти мільйонів валютних коштів. Таких грошей у місті немає.
Однак чомусь гроші для купівлі
автобусів (4 мільйони гривень),
валідаторів (8 чи 10 мільйонів гривень) міський бюджет охоче виділяє. Ба більше – у Житомирі час
від часу вдосконалюється і розвивається мережа тролейбусного
руху. Хоча значимість чи важливість тролейбуса є суто символічною, бо фактично усі тролейбусні маршрути інтенсивно
дублюються маршрутними таксі.
А ось трамвай у Житомирі досі
залишається унікально зручним
і мобільним видом транспорту.
Хоча трамвайні вагони мають
середній вік 33 роки, а ремонти
на коліях ЖТТУ щороку лише
зменшує. Очевидно, є певні
настанови від керівників міста.
Очевидно, намічена тенденція
до зменшення ролі трамвайного
руху чи знищення трамваю взагалі є сьогодні домінуючою. Ось
чому у Житомирі на такому фоні
громадського сприйняття і виникають петиції про непотрібність
трамваю, про бажану заміну
його на тролейбус. Насправді
йдеться взагалі про знищення комунального транспорту.
А тим паче – екологічно чистого,
зручного і перспективного. Хоча
у Житомирі слово «перспектива»
розуміють по-своєму. Перспективу все частіше поділяють на
користь для громади і вигоду
для себе. І петиції у цьому процесі можуть стати небаченим
ноу-хау.
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Точка зору

Спасите маму!
В редакцию газеты
«20 минут» обратилась жительница
села Заречаны, дочь
Ольги Горовой, обвиняемой в убийстве
своего бывшего мужа-атошника Владимира Горового.
Дочь Ольги – Екатерина, как
и вся ее семья, в глубоком отчаянии и уже не знают, где искать
правды. Ведь та информация,
которая появилась в местных
СМИ, не соответствует действительности.
«Такого количества грязи
и лжи нагромоздить в одной
статье до сих пор вряд ли кому
удавалось. Поверить в это может
только тот, кто близко не знал
нашу семью, или же тот, у кого
полностью отсутствует логика.
В погоне за сенсацией использованы все приемы дешевого
бразильского сериала: при наличии спящей жертвы злодейка,
вооруженная пистолетом с глушителем, стреляет почему-то не
сразу в голову, а в правую сторону тела, а в голову уже потом.
И вот с пулей в голове жертва
выпрыгивает со второго этажа,
успевает сбегать к соседям, позвонить друзьям и в полицию,
вернуться домой, дать показания, а потом с нитиевидным
пульсом и пробитой аортой пообщаться с врачами в больнице
на протяжении пяти часов.
Любому понятно, что никакой пули в голове не было и со
второго этажа никто не прыгал.
Деньги на дом тяжелым физическим трудом заработала моя
мама, которая уехала в 1999 году
для этого на полтора года за
границу. Я в это время ходила
в школу и жила с маминой мамой. Папа уже по возвращению
из зароботков купил бус и легковую машину, которые в 2000 году
стоили, как дом, а мама купила
наш дом, но оформила половину на себя, половину – на отца.
В 2002 году отец отдал часть дома
мне, собственноручно подписав
договор дарения. Мама подарила
свою часть дома моей младшей
сестре. Остальная часть дома
была переоформлена на меня
мамой в 2010 году в присутствии
и с письменного согласия отца», –
рассказала Екатерина.
По словам девушки, лишь
очень наивный человек может
поверить в то, что спустя семь
лет (в 2017 году) можно было чтото переиграть или что для того,
чтобы аннулировать доверенность, нужно судиться, а не выполнить эту простую процедуру

у любого нотариуса в течение
максимум получаса.
«Мой отец Горовой Владимир
сильно пил, с каждым годом все
больше. Долгое время не работал,
и мама в надежде образумить
его развелась с ним, когда моей
младшей сестре было 3 года. На
алименты не подавала, опасаясь
побоев. Мы продолжали жить
одной семьей. Папа же продолжал пить тайно: по приходу
с работы шел в гараж и первым
делом выпивал одну за другой
три стопки водки по 100 грамм
под кусочек яблока. Затем он
входил на кухню, ужинал и начинал всех «воспитывать», в лучшем случае с помощью нотаций
и скандалов, а в худшем – с помощью матов и кулаков. Водка
сделала из отца другого человека,
он часто срывался, вплоть до побоев, вследствие которых я и моя
сестра обращались в больницу.
Моя мама Ольга Горовая
терпела издевательства, не желая выносить все это на люди,
поскольку работала секретарем
сельского Заречанского совета
и буквально жила на работе», –
рассказывает, не скрывая слез,
девушка.
«Перед уходом в АТО стал
проводить вечера в магазине-кафе в ста метрах от нашего дома,
где на разливе горячительных напитков стояла на 16 лет младшая,
чем он, подруга.
Эта подруга и сама любила
выпить в веселой компании,
котора я собира лась в этом
«культурном центре» каждый
день и вечер. В этой компании
молодая разведенка была очень
популярна и порой так упивалась, что ей трудно было даже
стоять, не то, что деньги считать.
Однажды ночью магазин почемуто сгорел, и на подруге повисла
солидная недостача.
У нас родилась доченька.
Вроде бы все хорошо: живи и радуйся детям и внучке, но он стал
пить еще больше. Вваливался домой со стеклянными глазами,
к своему дивану полз на четвереньках, падал на лестнице, закатывал скандалы. Вскоре моя дочь
подросла и стала вздрагивать от
одного звука голоса своего деда
Горового Владимира. Когда малышке было 7 месяцев и она
спала в своей кроватке, мой муж
был в отъезде, а мама на работе,
папа сильно избил меня ремнем
за немытую кружку. Спасаясь
от побоев, я выскочила из дома.
Отец хотел добавить мне еще
и спрашивал младшую сестру,
куда я побежала, но сестра ответила, что не знает. Я обратилась
в травмпункт, поскольку, помимо
синяков по всему телу, сильно
распухла нога, но обвинения
против отца подавать не стала,
поскольку кормила ребенка

грудью и боялась, что пропадет
молоко. Мы с мужем и нашей
грудной доченькой ушли на
съемную квартиру, а мама встретила достойного человека, и они
решили расписаться. Когда папа
об этом узнал вдруг, «только тогда понял», что любит маму и что
«только одна ему она нужна»,
не хотел лишаться комфортной
жизни: мама вкалывала на работе, больше зарабатывала, одевала всех, кормила, ухаживала.
Папа просил маму не уходить от
него, угрожая убить себя, убить
ее жениха, звонил ему и просил
«не забирать у него жену», хотя
родители были разведены еще
в 2011 году. Мама просила Владимира Ткача как друга образумить
отца, поскольку решение приняла окончательное, на что верный друг сказал, что «розвідка
своїх не кидає», что папе помогут
в этом вопросе, что он сам убьет
маминого жениха. А если не он,
то в самоволку приедут друзья
из АТО – убьют и уедут, и никто
ничего не докажет. Папа и сам
не раз угрожал моей матери,
говоря, что «убьет ее, выкинет
из окна дома, закопает ее и на
могилу насцит». После такого
заявления мама и отчим перенесли дату своей росписи на
месяц, чтобы никто не мого подстеречь их прямо под загсом. Такие меры предосторожности не
были лишними, поскольку папа
привез с собой из АТО гранаты
и патроны, которые показывал
мне и маме. Мама знала, что
близкий папин друг, который
неоднократно бывал и ночевал
у нас дома в Заречанах, Геннадий
Семений уже к тому времени сидел в Житомирском СИЗО по
обвинению в убийстве офицера
ГАИ Василия Струнина, тело
которого, чтобы скрыть следы,
было подорвано в лесу за с. Березовка гранатой. Знала, что папа
и Владимир Ткач еженедельно
носили д яде Геше передачи
в СИЗО, ездили на суды, чтобы
силой стаи АТО давить на суд
и родственников погибшего.
Даже на суде Ткач призывал «виправдать і звільнить у залі суду»
сослуживца Геннадия, который
убил и должен был быть наказан.
По с ловам девушки, еще
полтора года после росписи
мама жила в доме в Заречанах,
поскольку ее младшая сестра ходила в 4-й клас в селе, мама на
работу в сельсовет, а в квартире,
где жил отчим, он делал ремонт.
«В канун Рождества 2017 года
папа в пьяном виде устроил драку на проезжей части возле нашего дома, пытаясь вытащить из
машины отчима и расправиться
с ним. Мама с сестрой после этого ушли из дома, а отец навесил
на дверь цепь и замок. В феврале
2017 года папу судили за насилие

в семье. Он отработал 30 часов
общественных работ.
Весной 2017 года мы с мужем
вернулись жить в дом в Заречанах. Папа же поведения своего не
изменил, но стал осторожнее. По
совету своего адвоката папа написал множество кляуз на маму,
пытаясь оговорить ее, оскорблял,
провоцировал и меня, и маму,
когда она приезжала к нам, в надежде, что у кого-то из нас сдадут-таки нервы и кто-то из нас
на него бросится, а он заснимет
этот момент на телефон.
Вот так и на Троицу, 04.06.2017
года, папа так же, провоцируя
и снимая на телефон, выкрутил
и сломал в запястье моей младшей сестре левую руку, которой
она хотела прикрыть глазок камеры, чтобы он не снимал. Против
папы было возбуждено уголовное
дело за нанесение малолетней
дочери телесных повреждений
средней тяжести, что грозило
ему лишением свободы на 5 лет,
и предъявлен гражданский иск
за моральный ущерб на 60 тысяч
гривен. Суд дожен был состояться
14 декабря 2017 года, и в декабре
же должен был состояться суд по
лишению его родительских прав.
Повестку и иск папа полулил
25.11.17 года, за день до трагедии.
19.11.17 г. в с.Камянка Попельнянского района, будучи пьяным,
курил в постели и сгорел папин
младший брат Валера. В пятницу
вечером 24.11.2017 года папа позвонил маме четыре раза подряд.
Думая, что он хочет примирения, вместе с моей младшей
сестрой 25.11.2017 года мама поехала в Заречаны. Они там ночевали, а утром 26.11.2017 года
произошла трагедия. Лучше бы
она не ездила. Мне очень неприятно, что люди, которые раньше
улыбались в лицо и говорили
одно, теперь говорят совершенно противоположное, причем
неправду. Та же соседка Валентина Пустовит, которая лично
своими глазами видела, как мой
отец Владимир Горовой прижал
беременную маму к стене дома
и избивал. «Мне тебя было очень
жалко», – говорила тетя Валя. Теперь она говорит журналистам,
что папа был спокойный и непьющий. Бог ей судья…
Вот уже через две недели должен состояться суд над Горовой

Ольгой. А папин друг Владимир
Леонидович Ткач все так же угрожает, только теперь моей семье.
Все так же продолжает клеветать на маму, заказывать статьи
в интернет и в газеты, раздувать
резонанс, но ведь он знает, что
мой папа еще жил 5 с половиной
часов и что врачи не хотят брать
ответственность за пациента, которого положили на операционный стол очень поздно и который
умер от потери крови от ранений
в правое ПЛЕЧО. Двуличность
папиных друзей и фантазии не
знают границ. Кому-то можно
совершать безнаказанно преступления, а кто-то, проведя
всю жизнь под насилием, побоями и издевательствами в семье,
должны сидеть в тюрьме. За клевету в нашей стране никто не несет ответственность, поэтому Ткач
и его друзья говорят, что было 15
жалоб со стороны папы и 1 административное дело на маме и что
руку младшая дочь сломала на
тренировке, хотя на самом деле
было всего 2 смешных заявления,
ничем не подтвержденные. Административного дела вообще не
было, а руку сломал моей сестре
мой отец Владимир Горовой. На
нем же было 3 административных
дела, по одному он был наказан
и отработал 30 часов, и уголовное дело, от которого он убегал
и даже был объявлен в розыск.
К сожалению, на мамины многочисленные заявления про угрозы
и насилие со стороны папы никто
не реагировал. Сейчас же органы
заняли позицию не на стороне
реальных обстоятельств, а собственно чьего-то мнения. Психологическое давление на меня
и соседей, даже на суд, чрезмерно,
но прокуратура закрывает на это
глаза, ведь друзья Ткача Владимира Леонидовича именно оттуда”, –
говорит Екатерина.
«Счас ливое будущее мое
и моей малолетней сестры зачеркнуто полностью перекрученными фактами и действиями
людей. За что мы несем такое
наказание?» – отчаявшаяся девушка не знает.
Действительно, вопросов
в данной ситуации остается
достаточно много. Удастся ли
родственникам обвин яемой
добитьс я правды – покажет
лишь время.
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Кримінал

Власниці «Волни»
На Житомирщині під час обшуків
Євгенії Волинець,
у гральних закладах вилучили
яка вдарила дитину, більше 100 одиниць техніки
В області провели
присудили
ряд санкціонованих
обшуків так званих
850 грн штрафу
державних лотерей.

У понеділок, 12 лютого, у Богунському
районному суді Житомира оголосили вирок
у справі щодо обвинувачення власниці
готельно-оздоровчого
комплексу «Волна»
Євгенії Волинець, яка
27 липня 2017 року вдарила підлітка на очах
у однолітків.

«…Керуючись статтями 371,
373, 374 КПК України, суд засудив:
Волинець Євгенію Дорофіївну визнано винуватою у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті
126 Кримінального кодексу України,
і призначити їй покарання за цим
законом у вигляді штрафу в розмірі
50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн.
Стягнути з обвинуваченої Волинець
Євгенії Дорофіївни на користь законного представника потерпілого

Логвинчук Раїси процесуальні витрати в сумі 4350 грн. Вирок може бути
оскаржений в Апеляційному суді
Житомирської області через Богунський районний суд міста Житомира
протягом 30 днів з моменту його проголошення»,– йдеться в ухвалі суду.
Після оголошення вироку суддя
прокоментувала своє рішення, зауваживши, що особи, які досягли
пенсійного віку, не можуть залучатися до громадських робіт.
Нагадаємо, на сторінці користувача соцмережі Facebook Олександра
Логвинчука 28 липня минулого року
з’явилося відео, на якому власниця
готельно-оздоровчого комплексу
«Волна» Євгенія Волинець відібрала
скейт у підлітка й дала йому ляпаса
на очах його товаришів. «Як Волинець Євгенія Дорофіївна – місцева
«олігарка» Житомира – виховує рукоприкладством дітей у п’яному
стані та їздить за кермом», – прокоментував свою публікацію дописувач. На відео видно, що жінка
звинувачує хлопця у перебуванні
на її приватній території і псуванні
сходів, а після попередження підлітків, що ті викличуть поліцію, жінка
сіла в авто і поїхала.

Про це повідомляють
у відділі комунікації
поліції Житомирської області.

10 лютого, працівники Управління захисту економіки в області
ДЗЕ Нацполіції спільно зі Слідчим управлінням ГУНП Житомирщини під процесуальним
керівництвом прокуратури області у трьох райцентрах регіону
провели санкціоновані обшуки
у місцях функціонування так
званих державних лотерей. У результаті через виявлені порушення в організації діяльності таких
закладів вилучено понад сотні
одиниць техніки та інші докази
протиправної діяльності ділків.
Загалом у рамках розпочатого
кримінального провадження за
ст. 203–2 (Зайняття гральним бізне-

сом) ККУ було проведено 8 обшуків
за відповідними ухвалами судів.
У закладах було виявлено ознаки ведення підпільних азартних
ігор, а відтак вилучено 118 системних блоків та інші комплектуючі
комп’ютерної техніки. Також поліцейські знайшли записи чорнової
бухгалтерії та близько 2 тисяч гривень, що долучені до матеріалів

кримінального провадження як
докази протиправної діяльності
організаторів азартних ігор. Особи останніх правоохоронці встановлюють у рамках подальших
слідчо-розшукових заходів.
Відповідно до українського
законодавства подібні протиправні дії караються значними
штрафами.

На Житомирщині раніше
судимого чоловіка підозрюють
У Народицькому районі у спробі вчинення контрабанди
марихуани через кордон України
сварка між свояками
Прокуратурою
закінчилася смертю
області здійснюється
Про те, що у розпалі
суперечки вдарив ножем чоловіка, житель
одного із сіл району
повідомив до поліції
сам і попросив для
пораненого медичну
допомогу.
Як повідомляють у відділі комунікації поліції Житомирської
області, 11 лютого близько 14.20 до
Народицького відділення поліції
зателефонував 34-річний житель
с. Базару і заявив, що поранив чоловікові ногу ножем і потерпілому
необхідна медична допомога.
«За вказаною заявником адресою виїхали працівники поліції
і медики, яких також було терміново викликано. Однак пораненому
допомогти вже не змогли. Чоловік
помер до приїзду лікарів. Під час
огляду тіла експерти виявили травму стегна із пошкодженням артерії.
Остаточну причину смерті встано-

вить судово-медична експертиза»,–
йдеться у повідомленні.
– Було з’ясовано, що подія відбулася у будинку загиблого 50-річного місцевого жителя. Під час
застілля із вживанням спиртного
між господарем і його 34-річним
свояком зав’язалася суперечка
на ґрунті раптових неприязних
відносин і молодший чоловік схопився за ніж, – розповів начальник
Народицького відділення поліції
Ігор Цалко.
Усі обставини події з’ясовуються
у рамках розпочатого за ч. 2 ст. 121
(Умисне тяжке тілесне ушкодження)
ККУ кримінального провадження.
Підозрюваного у спричиненні
загиблому тяжкої травми було затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою
особою) Кримінального процесуального кодексу України. Нині вирішується питання про обрання
йому міри запобіжного заходу.
За чинним законодавством подібні протиправні дії караються
позбавленням волі терміном від 5
до 8 років.

процесуальне керівництво у кримінальному
провадженні за фактом замаху на контрабанду наркотичних
засобів канабісу (марихуани) через митний
кордон України та
незаконного придбання, зберігання,
перевезення вказаних
наркотичних засобів.

Як повідомляють у пресслужбі прокуратури області, у понеділок, 12 лютого, за погодженням із процесуальним керівником,
особі повідомлено про підозру
у скоєнні злочинів, передбачених
ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 309
КК України.
Також до суду подано клопотання про надання дозволу на
затримання, з метою приводу

для участі у розгляді клопотання
про обрання запобіжного заходу
у виді тримання під вартою.
Установлено, що 42-річний
житель міста Коростеня, маючи
не погашену та не зняту судимість,
придбав особливо небезпечний
наркотичний засіб канабіс (марихуану), який у липні 2017 року
намагався перевезти через митний
кордон України з приховуванням
від митного контролю в Республіку Білорусь, однак довести
свій злочинний умисел не зміг,

оскільки наркотичний засіб був
виявлений під час проведення
прикордонно-митного контролю.
На даний час триває досудове розслідування, яке проводить
слідчий відділ Управління Служби безпеки України в Житомирській області.
За вчинення тяжкого злочину (ч. 2 ст. 305 КК), відповідно до
санкції зазначеної статті, передбачено покарання – позбавлення
волі на строк від восьми до десяти
років з конфіскацією майна.
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Про успіхи українських спортсменів
на Олімпійських іграх розкаже «Інтер»
9 лютого в південнокорейському місті
Пхьончхан відкрилися
Зимові Олімпійські
ігри‑2018. Україну на
найбільших міжнародних змаганнях у складі
збірної представлятимуть 33 атлети.
На Олімпіаду в Пхьончхан на
весь період Ігор поїхали знімальні групи лише двох українських
телеканалів. Одна з них – команда
програми «Ранок з Інтером». Телеглядачі «Інтера» зможуть відчути
себе в епіцентрі найбільших міжнародних змагань із зимових видів
спорту завдяки захоплюючим репортажам і ексклюзивним інтерв'ю
журналістів.
«Для нас Олімпійські ігри –

одна з найважливіших подій року,
тому висвітлювати його будемо
максимально широко, – коментує
спеціальний кореспондент програми «Ранок з Інтером» Андрій
Чернишков. – Щоранку в ефірі
«Інтера»– ексклюзивні матеріали
про те, що цікавого відбувається
на зимовій Олімпіаді. І, звичайно,
ми будемо стефжити за успіхами
української збірної, особливо – за
командою з біатлону. У цьому виді
спорту у нас найбільше шансів
отримати медалі».
20 днів знімальна група програми «Ранок з Інтером» проведе
в Південній Кореї, щоб розповісти телеглядачам про те, що відбувається на змаганнях, і показати
олімпійські «залаштунки» – те, чого
не «бачать» камери на стадіонах.
Не пропустіть «Олімпійський
ранок» на «Інтері»! Ексклюзивні
сюжети про Зимові Олімпійські
ігри – щодня в будні у програмі
«Ранок з Інтером».

Житомир приймає етап чемпіонату
України з футзалу серед дітей U-11
Протягом двох
днів, 13–14 лютого
Житомир прийматиме другий тур Чемпіонату України з футзалу серед дітей U‑11
(2007–2008 рр. нар.).
В нашому місті зберуться
сім команд групи 2, конференції "Центр", які поборються за
дві путівки в наступний раунд
чемпіонату. Серед учасників –
житомирські "ІнБев-Junior" та
"Фенікс-Атлет".
Про це повідомляє пресслужба ФК ІнБев (Житомир)
Нагадаємо також, після пер-

шого туру чемпіонату U11, який
наприкінці січня відбувся у Вінниці, житомирські команди
ДЮСШ “Фенікс-Атлет” та ФК
“ІнБев Junior” у турнірному заліку посідають відповідно друге
та третє місця в групі 2 конференції "Центр".
Становище коман д після
першого туру:
1.«Я вір - Олімп» м. Смі ла
(Черкаська обл.)
2.ДЮСШ Фенікс-Атлет (Житомир)
3. ФК «ІнБев Junior» (м. Житомир)
4. ДЮСШ м. Ватутіне (Черкаська обл.)
5. ДЮФК «Фортуна» м. Христинівка (Черкаська обл.)
6. МФК «Вінниця»

7. РДЮСШ м. Бар (Вінницька обл.)
Розклад ігор в Житомирі
13 лютого «ФОК»
09:00 Прибуття команд
09:30 Мандатна комісія
10:0 0 ФК «Фен ікс-Атлет»
м. Житомир – МФК «Вінниця»
10:45 Урочисте відкриття
11: 3 0 ФК «І н Б е в Ju n i o r »
м. Житомир – «Явір – Олімп»
м. Сміла
12:15 ФК «Ф ен і кс-Атле т»
м. Житомир – ДЮФК «Фортуна»
м. Христинівка
13:00 «Явір – Олімп» м. Сміла – МФК «Вінниця»
13:4 5 ФК «І н Б е в Ju n i o r »
м. Житомир – ДЮФК «Фортуна»
м. Христинівка
14 лютого «ФОК»
0 9: 0 0 Д Ю ФК « Ф ор т у н а»

м. Христинівка – «Явір – Олімп»
м. Сміла
0 9:4 5 ФК «І н Б е в Ju n i o r »
м. Житомир – МФК «Вінниця»
10:30 «Явір – Олімп» м. Сміла – ФК «Фенікс-Атлет» м. Житомир
17: 0 0 МФК «В і н н и ц я» –
ДЮФК «Фортуна» м. Христинівка
17:4 5 ФК «І н Б е в Ju n i o r »
м. Житомир – ФК «Фенікс-Атлет»
м. Житомир
У зв’язку з неприбу ттям
команд ДЮСШ м. Ватутіне та
РДЮСШ м. Бар на календарні
ігри другого туру Чемпіонату України серед юнацьких
команд 2007–2008 р. н. (U‑11)
їм зараховуються технічні поразки (0:5).

У ФК «Полісся» – 2 нових гравців
Жовто-зелену
команду поповнили
двоє гравців.
Тренерський штаб ухвалив
рішення укласти контракти
з Олександром Вечтомовим
і Андрієм Гурським. Про це
повідомляється на офіційній
сторінці ФК «Полісся» у соцмережі фейсбук.
Олександр Вечтомов наро-

дився 11 січня 1988 року у м.
Київ. Зріст – 182 см, вага – 74 кг.
Захисник. Грав у коман дах
"Кримтеплиця", "Оболонь‑2",
"Нива" (Вінниця), "Зірка" (Кропивницький), "Буковина" (Чернівці), "Інгулець", "Нафтовик-Укрнафта" (Охтирка). Із ФК "Суми"
став срібним призером Другої
ліги. Останній клуб – "АрсеналКиїв". У нещодавньому товариському матчі "Колос" 2:3 "Полісся"
(8.02.2018) Вечтомов реалізував

пенальті. Контракт укладено на
1,5 роки.
Андрій Гурський народився 30 серпня 1988 року у Львові.
Зріст – 185 см, вага – 75 кг. Захисник. Остання команда – "Рух"
(Винники), за яку відіграв 39 ігор
за два сезони і забив три голи.
Вихованець школи львівських
"Карпат". У сезоні 2006/07 почав
грати за дубль «Карпат» у молодіжній першості України.
19 жовтня 2008 року дебютував

в Прем'єр-лізі у виїзному матчі
проти сімферопольської "Таврії",
де відіграв весь матч. У сезоні
2009/10 разом із молодіжкою
"Карпат" став переможцем молодіжної першості. Також грав
за такі команди: "Прикарпаття" (Івано-Франківськ, 2 ліга),
"Оболонь" (Київ, Прем'єр-ліга),
"Гомель" (Білорусія). Викликався
до молодіжної збірної України.
Контракт із футболістом підписано на 2 роки.

КОЛОНКА
Підміна трудових відносин:
відповідальність
роботодавця та працівника
Нерідко роботодавці підміняють факт трудових відносин
з працівником шляхом укладання
цивільно-правової угоди на виконання певної роботи. У такому
випадку працівник допускається
до роботи без укладення трудового договору та без повідомлення територіального органу
Державної фіскальної служби
України. Детальніше про відповідальність за підміну трудових
відносин в рамках проекту «Я
маю право!» розповіли фахівці
Житомирського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної
правової допомоги.
Цивільно-правові договори,
які оформляються при цьому, містять ознаки трудових, зокрема:
працівник виконує роботу протягом певного часу, має відповідне
робоче місце, дотримується режиму роботи закладу, не може на
власний розсуд організувати свій
режим роботи та відпочинку, не
має права самовільно залишити
робоче місце, виконує вказівки
роботодавця щодо послідовності
проведення робіт, не має права
передоручити роботу іншій особі.
Відповідно до статті 265
Кодексу законів про працю
України за фактичний допуск
до роботи найманого працівника без оформлення трудового
договору встановлено штраф
у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за
кожного працівника, щодо якого
скоєне порушення.
У такому випадку територіальні органи Державної служби
України з питань праці за порушення частини 1 та частини 3
статті 24 КЗПП України можуть застосувати до роботодавця штрафну санкцію у розмірі 96 тис. грн.
Слід звернути увагу, що для фізичної особи, яка не має статусу
підприємця і регулярно виконує
роботи за цивільно-правовими
договорами, є ризик визнання
такої діяльності підприємницькою
і застосування адмінвідповідальності на підставі статті 164 Кодексу України про адміністративні
правопорушення.
За ведення господарської діяльності без державної реєстрації ця стаття передбачає штраф
у розмірі від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17000 до
34000 грн) з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей,
одержаних внаслідок вчинення
цього адміністративного правопорушення.
Більше інформації про проект «Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті
pravo.minjust.gov.ua та за номером 0 800 213 103 (єдиний
контакт-центр надання безоплатної правової допомоги).
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Культура

У Житомирі відкрили літературно-музичний
фестиваль «Розстріляна молодість»
Аліна Бойко

У місті фестивальреквієм проходить
вдев’яте. Організатори присвятили
захід бійцям, які
захищають Україну
на сході держави.
Цього разу у фестивалі взяли участь майже тисяча виконавців музичних і літературних
творів військово-патріотичної
тематики з різних областей
України.
«Ми проводимо черговий
фестиваль «Розстріляна молодість». У ньому я беру участь
вже не вперше. Дуже хочу, щоб
у країні був нарешті мир і щоб
наші матері зустріли своїх дітей живими. Думаю, що цьогоріч війна закінчиться, і все
у нас буде добре», – зазначив
пі д полковник запас у Олександр Гладишев.
У рамках фестивалю ві дбувся гала-концерт за участі
молодих талантів України. За
традицією у фойє театру була
представлена виставка художньої фотографії, образотворчого мистецтва, технічної твор-

чості освітніх закладів міста.
«Ми кожного рок у представляємо свою експозицію
н а ф е с т и ва л і «Роз с т рі л я н а
молодість». Виставка присвячена нашим колишнім учням,
зокрема Вадиму Забродському,
який був у зоні АТО та загинув
у бою 13 травня 2014 року під
час виконання бойового завдання. Також на честь бійця ми
відкрили в училищі військово-патріотичний музей. Нам
у цьому допомагають діти –
вони проводять пошукову роботу, збирають інформацію», –
розповіла бібліотекар вищого
професійного технологічного

училища Тетяна Виноградова.
Довідково:
Фестиваль був заснований
2000 року у Житомирі письменником, членом Національної
спілки журналістів України,
учасником бойових дій в Афганістані, полковником СБУ
в запасі Анатолієм Шмалюком
у пам’ять про своїх побратимів,
з метою патріотичного виховання молоді на кращих зразках
поетичної та пісенної творчості,
пов’язаних з «афганською» тематикою. У зв’язку з подіями
на сході України в останні роки
під час фестивалю вшановують
і воїнів АТО.

У житомирських бібліотеках
презентували електронний читацький квиток
Аліна Бойко

Електронний
читацький квиток

На сьогодні у 14
філіалах бібліотечної мережі міста вже
запроваджено єдину
автоматизовану інформаційну систему
з електронним каталогом книг, який
налічує 7,5 тис. примірників.

Зареєструвати власний електронний квиток може кожен читач
у філіях бібліотечної мережі міста,
сплативши 10 грн за пластикову
картку. Зареєструвати свій персональний електронний читацький
квиток може кожен охочий. Для
цього знадобиться усього лише
кілька хвилин: потрібно заповнити невелику анкету та надати згоду на обробку ваших персональних даних. Вже за кілька кліків
ви отримаєте пластикову карту
з унікальним ідентифікаційним
номером.

Директор КЗ «Бібліотечна
система Житомира» Лариса
Харчук презентувала журналістам здобутки бібліотекарів
за 2017 р., напрацьовані проекти та ідеї розвитку і трансформації бібліотечної мережі
міста.

Бренд «ЛітТера»

Новий бренд, розроблений командою закладу та дизайнерами,
символізує зміну не лише вивісок, а й змісту того, що відбуватиметься у бібліотеці. «Територія
літератури», «літературна тераса»,
«земля літератури» – це варіанти

значення нового бренду, і кожен
читач має обрати для себе той,
який йому ближче.

Сайт міських бібліотек

Бібліотекарі представили своїх
партнерів, які зацікавлені у розвитку мережі та готові долучатись до
акцій і подій, що відбуватимуться
у філії. Крім того, у 2017 р. заклад
отримав 3126 нових книг на суму
245 тис. грн. Всього книжковий
фонд мережі ск ладає понад
304 тис. примірників.
«Бібліотека у 21 столітті – це
центр комунікацій різних людей,
і не лише з метою пошуку нової
інформації. Сьогодні ми маємо
трансформувати бібліотечний
простір, щоб у ньому змогли
знайти користь для себе діти,
підлітки, дорослі, митці та креативні творці. Масова культура
поглинає суспільство, іноді навіть
руйнуючи унікальність, яку мають наші люди. Наша команда
працює над тим, щоб створити

майданчик розвитку та творчості
людей на базі бібліотеки», – розповіла Лариса Харчук, директор
КЗ «Централізована бібліотечна
система».
Довідково: КЗ «Централізована бібліотечна система Житомирської міської ради» об’єднує
15 бібліотек, із них –1 музично-те-

атральна, 6 –дитячих, Центральна
міська бібліотека ім. В. Земляка.
За 2017 рік понад 28 тисяч житомирян скористалися послугами
бібліотек, із них 13 тисяч – це діти
та молодь. На сьогодні у мережі
працює 68 працівників, з них – 50
бібліотекарів, які за 2017 рік провели 676 заходів.
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У Житомирі розпочали підготовку Рятувальники
Житомирщини у 2017
до будівництва 7-поверхового
році врятували життя
торговельно-офісного центру
228 жителям області

Аліна Бойко

Алла Гетьман

Будівельна компанія з Хмельницького
починає підготовчі
роботи нового комплексного центру. Декларація про це була
опублікована в реєстрі Державної архітектурно-будівельної
інспекції в лютому
2018 р.
До підготовчих робіт відносять
підготовку земельної ділянки, винесення інженерних мереж, знесення будівель і споруд, а також
роботи зі спорудження тимчасових конструкцій, які необхідні для
подальшого будівництва.
Проект передбачає підземний
паркінг, перший поверх віддадуть
під торгівлю, а решта шість – офісні приміщення під продаж. Також
передбачаються благоустрій пішохідної зони, її озеленення та

Працівники Управління ДСНС у Житомирській області та
його територіальних
підрозділів підбили
підсумки роботи
у сфері цивільного
захисту за 2017 рік та
окреслили завдання
на 2018 рік.
освітлення, пристрої для дитячих
майданчиків і дворових проїздів.
«Замовником були проведені
певні маркетингові дослідження,
які виявили, що у місті є нестача офісних приміщень рівня "B"
та вище. Проектна компанія та
головний архітектор цього проекту – з Полтави», – розповів головний архітектор Житомира Юрій
Безбородов.
Стару будівлю за адресою:

вулиця. Київська, 40 «Полісся
Інвестбуд» придбало у 2016 році.
До цього двоповерховий будинок
належав «Укртелекому». Земельна
ділянка площею 0,294 га в оренді
у підприємства з 27 грудня 2017
р., термін оренди – 5 років.
Нагадаємо, у грудні 2017 р.
з'явилася інформація, що в центрі
Житомира побудують семиповерховий торговельно-офісний центр
у стилі біо-тек.

Грип атакує: за тиждень кількість
хворих дітей зросла на 40%
За останній тиждень відмічається
збільшення кількості
хворих на грип і ГРВІ
як серед дітей, так
і серед дорослого населення.
Як повідомили у ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони
здоров`я», з початку епідсезону
(з 40 тижня 2017 р.) в області на
грип та ГРВІ захворіло 103365 осіб.
Протягом останніх 4-х тижнів
відмічалось поступове зростання
захворюваності. За останній тиждень (6-й тиждень року), в порівнянні з попереднім тижнем, захворюваність зросла на 36,2%, в тому
числі захворюваність дитячого
населення зросла на 38,8%, дорослого – на 29%. Зареєстровано 9691
випадок захворювань, інт. пок. 781.2
на 100 тис. населення, що на 12,4%
вище епідемічного порогу (695.3).
Перевищення епідемічного порогу
захворюваності відмічається на 8
адміністративних територіях області (Брусилівський, Малинський,
Народицький, Радомишльський,

Всього у 2017 році службою
цивільного захисту по лінії «101»
отримано 5485 повідомлень про
виникнення надзвичайних подій
на території області. Про це під час
доповіді щодо готовності оперативно-рятувальної служби області до
дій за призначенням, виконання
основних заходів у сфері техногенної та пожежної безпеки області
присутнім повідомив тимчасово
виконуючий обов'язки начальника
Управління ДСНС України в Житомирській області Василь Кучин.
«Підрозділи управління залучалися до ліквідації 2249 пожеж,
на яких врятовано 48 осіб та матеріальних цінностей на сумму
231,5 млн гривень. Кількість пожеж у порівнянні з 2016 роком
зменшилася на 630. Здійснено 135
виїздів на дорожньо-транспортні
пригоди, врятовано 55 осіб, для надання допомоги населенню – 764
виїзди, врятовано 123 особи. Проте
слід зазначити, що внаслідок пожеж, ДТП, аварій, пригод на воді,
отруєнь, випадків у побуті та на
виробництві загинуло 567 жителів
та 1546 отримали травми різних

ступенів»,– зазначив Василь Кучин.
Окрім того, впродовж минулого року працівниками управління
здійснювалися заходи з виявлення
та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Групою піротехніків було здійснено 295 виїздів на
виконання заявок від населення,
під час яких знищено 1803 одиниці
різноманітних боєприпасів.
«Зокрема справжній арсенал
боєприпасів – 73 артилерійські снаряди калібром 76 мм часів минулих
війн. Підозрілу знахідку виявили
чоловіки, які копали траншею для
каналізації на подвір'ї приватного житлового будинку», – розповів
тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Управління ДСНС
України в Житомирській області.
Окрім професіональних рятувальників на території нашої області, варто відзначити справжніх
народних героїв. Зокрема, 30 червня 14-річний Віктор Тимощук,
мешканець Пулинського району,
врятував від утоплення підлітка,
який впав у місцевий каньйон.
Юрій Трофімчук та Олександр
Можелян деблокували травмованого водія, який на своєму авто впав
у річку в с. Поліське. А мешканець
Романівського району Валерій Стоянович 4 вересня під час пожежі
в с. Колодяжне витягнув з будинку
сусідів чотирьох дітей, яких мати
залишила самих вдома. Усі народні
герої були відзначені грамотами та
цінними подарунками.
Заступник голови Житомирської облдержадміністрації Олексій Ясюнецький зауважив, що
у сфері цивільного захисту має
бути налагоджена співпраця як
між оперативними штабами в області, так і з іншими областями,
щоб можна було реагувати та вирішувати ситуації, які виникають
на території кількох областей.

На Житомирщині –
13 випадків кору
Романівський, Черняхівський,
Житомирський райони та м. Бердичеві).
За останній тиждень захворіло 7177 дітей (74% від всіх тих,
хто захворів). Найвищий показник
захворюваності серед дітей 5–14
років – 3295.3 на 100 тис. дітей
даної групи. Госпіталізовано 414
хворих, з них –354 (85,5%) дітей.
Як повідомляють у лабораторному центрі, протягом всього епідсезону віруси грипу А та
В не виділялись. Але протягом
останніх 3-х тижнів вірусоло-

гічною лабораторією обласного
лабораторного центру від 18 хворих виділено вірус грипу В. Серед
респіраторних вірусів виділялись
Rs-віруси та аденовіруси.
З початку епідсезону щеплено
проти грипу 1856 осіб. Найбільше
щеплених у Коростишівському
районі – 85 осіб, Романівському –
82, Бердичівському – 90, Малинському – 91, Любарському районі –274 та м. Житомирі – 493 особи.
Жодного щеплення не зроблено
в Баранівському, Попільнянському
та Ружинському районах.

Кількість хворих
буде зростати.
Як повідомляють у ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров`я України», станом на
12 лютого поточного року в області зареєстровано 13 випадків
кору. Серед них – 5 дорослих та
8 дітей. Захворювання зареєстровані в місті Житомирі – 9 випадків, Попільнянському районі – 2
випадки, Андрушівському та
Житомирському районах – по 1

випадку. У 85% випадків (11 осіб)
були відсутні щеплення. Всі випадки лабораторно підтверджені
вірусологічною лабораторією ДУ
«Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України».
Хворі перебували на стаціонарному лікуванні.
Через недостатній рівень колективного імунітету очікується
подальше зростання рівнів захворюваності кором.
Епідемічна ситуація з кору перебуває на постійному контролі
у фахівців обласного лабораторного центру.
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Євроінтеграція

Виклики та можливості
транскордонного
співробітництва
Україна та її регіони залучаються до
системи міжнародної
співпраці. Прикордонне співробітництво
активно реалізується
через спільні наукові,
технічні, історичні,
релігійні, торговельно-економічні,
культурні та інші
програми. Результат
даної співпраці – прискорення соціальноекономічного розвитку транскордонних
регіонів, зміцнення
співробітництва з ЄС,
пришвидшення процесу європейської інтеграції, покращений
міждержавний клімат.
Розробляючи транскордонні
програми, ЄС звертає увагу на
стратегічні документи в регіонах.
Себто мету, яку заплановано досягти на місцевому рівні протягом
найближчих 7 років. У свою чергу,
при розробці стратегії в регіони
обирають найкращий спосіб використання наявних ресурсів для

вирішення локальних задач.
Транскордонне співробітництво (ТКС) – це співпраця сусідніх
територій держав, визначальним
фактором яких є наявність кордону між партнерськими регіонами.
Для України транскордонне
співробітництво є надзвичайно
важливим, адже воно допомагає
розв’язувати спільні проблеми та
поліпшує соціально-економічний
розвиток. Транскордонне співробітництво – тема трішки специфічна, але тим не менш, в регіональній політиці ЄС до неї прикута
значна уваги. В Україні також доволі тривалий час прикордонна
співпраця набуває особливого
значення як на державному, так
і на регіональному рівнях.

Транскордонне
співробітництво
на Житомирщині
У нашому регіоні досить довго
не було програм транскордонного
співробітництва. Якщо сусідня
Рівненщина долучилась до європейських програм ще у 2008 році,
то Житомирщина отримала таку
можливість тільки з 2016 року.
З появою в рамках Східного
партнерства програми «УкраїнаБілорусь» з’явився шанс залучати
європейські кошти для вирішення спільних для нас важливих
локальних завдань.
Житомирська область межує
тільки з Гомельською областю Рес-

 На фото: реконструйована набережна м. Гомель

публіки Білорусь, тобто вона уже
географічно обмежена у виборі
партнерів транскордонного співробітництва. На жаль, останні події свідчать про деяку прохолоду
з боку білоруської влади у питанні
долучення до розвитку своїх регіонів з сусідніми областями України.
Дослідження ефективності
здійснення регіональної політики
та транскордонного співробітництва в Житомирській області показало, що інструментарій транскордонного співробітництва не
використовується у повній мірі.
Основною інституційною проблемою регіону є те, що Житомирська область знаходиться поза
«єврорегіональним» статусом.
До того ж розвиток транскордонного співробітництва
стримують багато чинників. Це
і недостатній досвід у проведенні відповідної діяльності, низька
фінансова підтримка спільних
транскордонних проектів зі сторони уряду та місцевих органів
влади, несприйняття центральною владою проектів як складових регіонального розвитку. До
того ж досі відсутня спільна для
Житомирської та Гомельської
областей візія транскордонного
співробітництва.
– Транскордонне співробітництво – це ситуація, коли танцюють
двоє. Самостійно не реалізувати
проекти без зацікавленості іншої
сторони, – запевняє представник
Поліського фонду міжнародних

 На фото: Заступник начальника Держекоінспекції
Житомирської області Сергій Зибалов
та регіональних досліджень, кандидат економічних наук Юрій
Вдовенко.
– Наш шлях має бути таким, що зацікавленість мають
проявляти не тільки громадські
організації, а й навчальні заклади та засоби масової інформації. Очевидно, що Чернігівська,
Київська, Житомирська області
програють сьогодні Рівненській
та Волинській, які мають великий
напрацьований досвід.
– Ми не зможемо навіть із
гарною ідеєю написати такий же
класний проект, як, наприклад,
Рівненська область. Це перші кроки, і рухатися потрібно тільки вперед, і отут облдержадміністрація
мала б виконувати більше координуючу роль, – відзначає експерт.
За словами Юрія Вдовенка,
на півночі України в етнічному складі регіонів присутній
більший відсоток компактного
проживання білорусів. Керівництво Рівненщини, Чернігівщини, Київщини налагодило та
налагоджує дружні відносини
між делегаціями, що є великим
плюсом для покращення ТКС.
Житомирщина подала десять
проектів для участі у програмі
транскордонного співробітництва, але, на жаль, затвердили
лише один. Хоча кількість проектів, які можна було подавати, – необмежена. Так, наш регіон залучений лише до однієї програми
ЕаРТС «Білорусь-Україна», і це
проект Житомирського обласного
Фонду соціального захисту інвалідів. Навіть в її реалізації були
певні проблеми та перешкоди.
Основним принципом цієї програми було те, що фінансування
в її рамках виділялося лише на
проекти, які мають чіткий позитивний результат одночасно для
України та Білорусі.

Виклики транскордонного
співробітництва
для Житомирщини
Для того, щоб покращити роботу у сфері транскордонного співробітництва, потрібно збільшити
повноваження місцевих органів
влади та місцевого самоврядування. Надавати їм більшої свободи
у вирішенні спільних з регіонами
сусідніх держав завдань регіонального та місцевого розвитку
(це також стосується формування
та використання місцевих бюджетів). Керівництву облдержадміністрації слід налагодити контакти
з білоруською стороною задля
спільного планування розвитку
прикордонних регіонів і спільної
стратегії розвитку українсько-білоруського транскордонного регіону.
До цього процесу варто активно залучати співробітників нещодавно
створеної в Житомирській області
Агенції регіонального розвитку.
Ще один шлях до активізації
роботи у сфері транскордонного
співробітництва – підвищення рівня забезпеченості органів місцевого самоврядування спеціалістами
з питань транскордонного співробітництва та залучення коштів
міжнародної технічної допомоги
зі знанням іноземних мов (однією
із офіційних мов ЄС, наприклад
англійською). Обов’язкова їх участь
у заходах Twinning, мета якого – допомогти країнам-бенефіціарам покращити адміністративне функціонування органів державної влади
та TAIEX, завдання якого – обмін
досвідом між країнами-бенефіціарами й країнами ЄС.
Варто також активізувати діяльність місцевих органів влади
до створення промислово-територіальних кластерів, стимулювання
розвитку транскордонного спів-
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робітництва прикордонних регіонів та участі в єврорегіональних
об’єднаннях, найбільше в напрямі
посилення виробничо-технічної
кооперації.

Співпраця у сфері екології

У 2012 році між Житомирщиною та Гомельщиною укладено
постійно діючий договір про
співпрацю в екологічній сфері.
Впродовж декількох років вівся
активний обмін інформацією про
стан басейну річок і потенційних
факторів забруднення, таких як
розташованого поблизу кордону
кар’єру з видобування каменю. Відповідальною за співпрацю з нашої
сторони залишається Державна
екологічна інспекція (Держекоінспекція) в Житомирській області.
Штат на сьогодні налічує 75 працівників, з яких на 20 осіб покладений
екологічний контроль на державному кордоні та внутрішній митниці.
– У нас має бути нова концепція екологічної служби, яка матиме
більше повноважень. Контролюючі
функції матимуть також органи
місцевого самоврядування. Дана
реформа має покращити нашу
спільну роботу, – розповідає заступник начальника Держекоінспекцією в Житомирській області
Сергій Зибалов.
В Білорусі для нас є чому
повчитися, зокрема в частині
передачі повноважень в приро-
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доохоронній сфері на обласний
рівень. В них гарно налагоджена
система утримання екологічних
податків, якими розпоряджаються
на місцевому рівні. Як результат,
існує реальна можливість закладати кошти на природоохоронні
заходи. За рахунок екологічного
фонду навіть в маленьких селах
від артезіанської свердловини до
кожної домівки окремо прокладений водовід, побудовані очисні
та внутрішня мережа стоків. В обласному центрі ось вже декілька
років працює сміттєпереробний
завод. Коштів екологічного фонду
настільки багато, що вистачило
для реконструкції набережної Гомеля, що зараз слугує візитною
карткою міста.
– Дисципліна та виховання білорусів не дозволяє смітити. Я був
у лісгоспах, там сміття у лісі не побачиш,– захоплено ділиться Сергій
Володимирович. – Нам потрібно
обмінюватися досвідом та отримувати практику. Було б не погано,
якби також і студенти, майбутні
екологи, їздили в Гомель та бачили,
наскільки ощадливо до природи
там працюють підприємства.

Пріоритети в майбутньому

Рівень використання можливостей програм транскордонної
співпраці суб’єктами Житомирської
області, на жаль, і досі залишається
дуже низьким.

Євроінтеграція

 На фото: реконструйована набережна м. Гомель
Російська Федерація має великий вплив на Республіку Білорусь, а отже проблеми розвитку
транскордонного співробітництва
будуть і надалі залишатися невирішеними. Білоруська сторона менш
рухома і менш мобільна в питаннях
укладання угод. Без дозволу вищого
керівництва вони не намагаються
нічого зробити, аби покращити
транскордонну співпрацю з Житомирщиною.

Головною проблемою є відсутність розуміння необхідності
розвитку транскордонної співпраці
суб’єктами та учасниками ТКС. Не
варто забувати і про нестачу коштів
для реалізації заходів. Пріоритетними напрямками розвитку ТКС Житомирщини та Гомельщини в даних
умовах є екологічна, туристична та
культурна сфери, що поєднуються
з положеннями та цілями стратегії регіонального розвитку. А ще

важливо активізувати подання двосторонніх проектів на залучення
коштів міжнародної технічної допомоги у вказаних сферах.
Ця публікація була підготовлена в рамках проекту "Просування
реформ в регіони" за сприяння Європейського Союзу (http://ec.europa.
eu/europeaid). Зміст цієї публікації є
виключною відповідальністю автора
і жодним чином не відображає точку
зору Європейського Союзу.

У пошуках компромісу. Як вирішити
проблему «євроблях» в Україні?
Українські дороги
переповнені авто
з іноземною реєстрацією, які у народі
прозвали «євробляхами». За даними
Державної фіскальної служби, лише за
минулий рік в Україну було завезено понад 958 тисяч таких
авто. Неофіційна ж
статистика свідчить
про понад мільйон
машин.
Представники влади заявляють, що власники таких авто не
тільки порушують митні правила, а й загрожують дорожній безпеці, адже встановити
справжнього власника такого
авто майже неможливо. Водії ж
готові відстоювати своє право
на дешеве авто на мітингах. Тож
суспільство розділилось на два
табори. Аби розібратися в ситуації, зібрали позиції усіх сторін
конфлікту.

Звідки в Україні
стільки єврономерів?
Станом на кінець січня на території України перебувало понад 425,4 тис. авто з іноземною
реєстрацією, з них 246,4 тис. – з порушенням терміну. Чому склалася
така ситуація? Одна з причин – законодавча колізія. Митний кодекс
забороняє ввезення в Україну
авто з іноземними номерами для
власного користування. Водночас
Стамбульська конвенція дає дозвіл
на ввезення таких авто для здійснення комерційної діяльності.
Тож зазвичай авто зареєстроване
на іноземну компанію і потрапляє
у країну під виглядом транзиту.
Згідно із Митним кодексом, українцю на такому авто в режимі
транзиту можна їздити 5–10 днів,
іноземцю – максимум рік. За перевищення строків водіям загрожує
штраф від 5 до 8 тисяч гривень, аж
до конфіскації авто.
Проте водії готові ризикувати,
бо головна спокуса «євроблях» –
це їхня невисока вартість. Вживану
іномарку за кордоном можна придбати всього за півтори-дві тисячі
євро. Справа в тому, що користуватися старим автомобілем у ЄС
дорожче, ніж купити новий. Адже

з кожним роком екологічний податок, страхування та обслуговування для такого авто підвищуються.
Українці ж, навпаки, оминаючи
закон, намагаються зекономити на
придбанні вживаного авто. Згідно
із митними правилами, ввозячи
машину до країни, громадяни повинні сплатити акцизний збір, який
залежить від віку, типу палива та
об'єму двигуна, ПДВ обсягом 20%
митної вартості, ввізне мито – 10%,
пенсійний збір – 5% митної вартості
і транспортний податок. Тож переважно водії такі авто не розмитнюють і не ставлять на облік.
Є ще одна важлива деталь.
З 2016 року в Україні набув чинності стандарт Євро‑5, який заборонив
ввозити у країну вживані авто, які
не відповідають екологічним вимогам. Введення Євро‑5 фактично
унеможливило розмитнення автомобілів, виготовлених до 2010 року.
Оскільки більшості «євроблях»
понад 8 років і вони не відповідають стандарту, то і офіційно розмитнити такі машини неможливо.
Тому, перебуваючи поза законом, у разі ДТП власники автомобілів з іноземними номерами
нерідко просто тікають із місця
пригоди.
Найпопулярнішими серед
українців залишаються авто

з Польщі та Литви. І, зважаючи на
спокусливу географічну близькість
до ринків та налагоджені «схеми»,
ситуація з кількістю нерозмитнених авто в Україні стає критичною.

Від амністії до компромісу

Зараз у Верховній Раді зареєстровано 23 законопроекти,
які пропонують різні підходи до
врегулювання конфлікту. Попри
різноманіття пропозицій експерти погоджуються, що питання не
можна врегулювати, звертаючись
до крайнощів: від повної амністії
до сурового покарання. Тож проблему варто вирішувати шляхом
компромісу між державою і власниками авто.
На думку експертів, найбільше
шансів на ухвалення мають два
законопроекти. Проект закону
№ 5562 пропонує дозволити розмитнення вживаних авто за пільговою ставкою незалежно від року
випуску. Крім того, машина повинна відповідати нормам Євро‑5 та
її не можна буде продати протягом року. У законопроекті № 5561
депутати пропонують скасувати
вимогу Євро‑5, натомість ввести
обов'язковий техогляд авто.
«Фактично для вирішення проблеми автомобілів з реєстрацією
на європейських номерах потрібен

компроміс. Але, як показує практика і робота нашого комітету з ініціативною групою, власники цих
авто не хочуть йти на компроміс.
А умови, які вони висувають, не
можуть бути задоволені повністю,
адже власники інших авто будуть
поставлені в нерівні умови», – зазначає член Комітету з питань податкової та митної політики Вадим
Сидорчук.
За його словами, податковий
комітет готовий запропонувати
зниження зборів для власників
авто на єврономерах у межах
20–30%. Це так звана разова амністія для «євроблях», щоб вони
пройшли реєстрацію в Україні.
Варто зазначити, що саме
таким шляхом схожу проблему змогли вирішити у Молдові.
«Молдовська формула» полягає
в тому, що власникам «блях» дали
можливість розмитнити їх за пільговими ставками акцизу – 30% від
чинних. Таким чином, у країні за
півроку було розмитнено майже
19 тисяч авто з іноземною реєстрацією, ще значну кількість вивезли
або розібрали. Тож, можливо,
звернувшись до сусідського досвіду, Україна теж зможе подолати
цю автомобільну кризу.
Матеріал Центру громадського моніторингу та контролю
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Політична арена

Вилкул: Из-за коррупции страна ежемесячно теряет
больше денег, чем нам может дать МВФ, но власть
берет очередные кредиты и повышает тарифы
Сопредседатель
фракции Оппозиционного блока в парламенте Александр
Вилкул потребовал от
Премьер-министра
Владимира Гройсмана
детального отчета
о ходе переговоров
с МВФ.
– Я считаю, что переговоры
с МВФ, которые сегодня ведет команда правительства и где обсуждаются условия повышения цен
на газ, абсолютно непрозрачные.
Мы не знаем, какой еще частью
национальных интересов и прав
наших граждан там торгуют.
Поэтому я требую от премьера
детального отчета парламенту обо
всех нюансах переговоров. Требую
ответа на вопрос, почему ради
кредита в полтора миллиарда
власть готовит очередное повышение тарифов, – сказал Вилкул
с трибуны парламента.

По сообщениям в СМИ, Кабмин Украины готовит кардинальное повышение цен на газ для
населения.
Вилкул сказал:
– Несколько месяцев полуправды и попыток избежать
конкретных ответов завершились
тем, что Премьер-министр все же
признал, что по условиям сотрудничества с МВФ власти планируют
значительно повысить тарифы
на газ. Они это называют такой
красивой и расплывчатой формулировкой – «приведение цен
на газ для населения до рыночного уровня». На самом деле, за
этой фразой скрывается только
одно – очередные космические
цены в платежках украинских
граждан, большинство из которых не может заплатить даже по
существующим тарифам.
Напомним, по данным Госстата, задолженность украинцев
за «коммуналку» выросла до
32 млрд грн.
Оппозиционер отметил:
– Особенно возмущает, что
Премьер -минис тр Украины
считает крупным достижением

то, что он якобы сделает все возможное, чтобы анонсированное
повышение цен произошло уже
после окончания отопительного
сезона. Я хочу спросить: а что будет после отопительного сезона?
Жизнь заканчивается?
Вилкул подчеркнул, что правительство обязано объяснить украинцам, где же эта газовая независимость, о которой мы слышим
последние три года и от Кабмина
Яценюка, и от нынешнего.
Я спрашиваю: что же это за
энергонезависимость такая, по
которой цены на газ для людей
в Украине скоро будут выше, чем
в Европе, в которой люди имеют
совершенно другой уровень доходов? Или это украинцы платят
за очередные схемы?
Он отметил, что власть должна
взять на себя обязательства, что
очередной кредит не обернется
для Украины социальной катастрофой.
– Сначала пусть наведут порядок в экономике, рабочие места,
стабилизируют цены и гарантируют европейские заработные
платы, а уже затем устанавлива-

ют европейские тарифы, – сказал
Вилкул.
Оппозиционер последовательно выступает за снижение нынешних тарифов вдвое. Он и внес
в Верховную Раду законопроекты
№ 2342 и № 2347 от 06.03.2015 г.,
№ 3406 от 05.11.2015 г. и № 5250–1
от 25.10.2016 г. о введении запрета на повышение тарифов ЖКХ
и снижении действующих тари-

фов в два раза, а также о запрете
выселения людей из жилья за
долги по коммуналке.
Вилкул назвал реформы,
которые проводит власть, античеловеческими, геноцидными
экспериментами над людьми
и потребовал от Премьер-министра предоставить план удержания экономической ситуации
в стране.

В яких областях України реальні
зарплати перевищили докризовий рівень
Державна служба статистики оприлюднила дані
щодо середньої зарплати за
грудень 2017 р. Це дає можливість оцінити, на скільки
зросли реальні зарплати за
останній рік у кожній області України та відповісти
на більш важливе питання – в яких регіонах реальна
зарплата досягла докризового
рівня?
«У грудні 2017 року середня зарплата
одного штатного працівника становила
8 777 грн. У порівнянні з листопадом номінальна зарплата зросла на 17,4%. Але навіть
якщо порівнювати з груднем 2016 року, то
зростання буде суттєвим – 35,5%»,– Олександр
Надельнюк, молодший аналітик VoxUkraine.
Найбільша середня номінальна зарплата зафіксована у Києві (14 035 грн), Донецькій (9 886 грн) та Миколаївській (8 828 грн)
області. Якщо аналізувати річний приріст,
то найбільше зарплати підвищились у Вінницькій (47%), Закарпатській (45%) та
Житомирській (44%) областях.
Але номінальні показники не дають ре-

альну картину: підвищення цін могло "з’їсти"
зростання. Тому варто дивитись на приріст
реальної зарплати. Але й реальний приріст –
один з рекордних за останні 12 років: за минулий рік реальна зарплатня виросла на 19%
в середньому по Україні. Найбільший вклад
у зростання ЗП зробило двократне підвищення мінімалки на початку минулого року.
У регіональному розрізі найбільші зміни
відбулись у Вінницькій (29%), Закарпатській
(27%) та Житомирській (26%) областях. Менш
за все реальна заробітна плата зросла у Луганській області (9%), Києві та Одеській області – по 11%.
За 2017 р. реальні зарплати зросли майже на 20%, але чи достатньо цього, щоб повернути рівень оплати праці до докризових
показників (грудня 2013 р.).
Якщо рахувати зміну реальної зарплати
з грудня 2013 р. до грудня 2017, то вони зросли
на 6% в середньому по Україні. Українській
економіці знадобилось майже два роки,
щоб відіграти падіння реальних зарплат
у 2014–2015 рр.
Якщо порівнювати зміну реальної заробітної плати за 4 роки по областях, то картина
буде дуже нерівномірна. Так, найкращі показники продемонстрували Закарпатська
(22%), Львівська (13%) та Вінницька (12%) області. Тобто у грудні 2017 р. у всіх областях
реальна зарплата перевищила показники
грудня докризового 2013-го. Виключенням
стала лише Луганська область, де зарплати

ще не "відновились".
Для порівняння, минулорічне дослідження VoxUkraine показало, що станом на
кінець 2016 р. реальна зарплата повернулась

до рівня грудня 2013 р. тільки у Києві та
Закарпатській області.
Матеріал підготовлений у рамках
співпраці з проектом «VoxConnector»
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Актуально

В обласному управлінні юстиції
обговорили результати роботи
за минулий рік

Аліна Бойко

Для Головного територіального управління
юстиції у Житомирській
області 2017-й був роком
звершень. Про це фахівці
повідомили під час звіту.
Говорили про нові сервіси,
просвітницькі проекти та
стягнення заборгованих
коштів.

Державна реєстрація

Чи не головним напрямком в роботі
органів юстиції є державна реєстрація.
Так, на Житомирщині діють такі сервіси,
як «Шлюб за добу» та видача свідоцтва
про народження дитини в пологових
будинках. У 2017 році 4 тис. 662 новонароджених жителі області отримали
свій перший документ безпосередньо
у пологовому будинку. Всього ж торік
народилось 11 тис. 707 немовлят.
Минулоріч зареєстровано 7 тис. 340
актів про шлюб. З них спрощеною процедурою «Шлюб за добу» за рік скористалась
341 пара, тобто кожен 8-й шлюб в місті
зареєстровано в рамках цього проекту.
14 лютого проект «Шлюб за добу» розширює свою територію в межах області
і стартує у м. Коростені.
«Ми плануємо 14 лютого зробити
велике свято для усіх охочих, хто буде
вступати та вже вступає в шлюб. Кожну пару чекають подарунки та фото на

пам'ять. Ми працюватимемо з 8.00 до
опівночі. Також всі бажаючі цього дня
можуть скористатися послугою «Шлюб за
добу»», – інформує начальник управління
державної реєстрації ГУ юстиції у Житомирській області Валентин Залізнюк.

Безоплатна
правова допомога
За рік до центрів надання безоплатної
правової допомоги звернулось більше ніж
23 тис. осіб, серед них 7 тис. громадян
скористались послугами безоплатного
адвоката у кримінальних, цивільних та
адміністративних справах. Це вдалося
досягти завдяки реформуванню всієї
правничої структури. За результатами
конкурсу 37 адвокатів Житомирщини
долучились до співпраці з системою
БПД. Минулого року мобільна група
БПД виїжджала у сільську місцевість, аби
консультувати населення щодо способів
убезпечення від аграрного рейдерства та
інших правових питань.

Новий закон про аліменти

Держава запровадила значно дієвіші
заходи впливу на батьків, які відмовляються платити аліменти. Сьогодні на
обліку по області перебуває більше
25 тисяч виконавчих проваджень про
стягнення заборгованості зі сплати аліментів. З них – 3 тис. 425 проваджень, де
заборгованість понад 3 місяці.
«Загалом за минулий рік з боржників за
аліменти по області стягнуто 110 млн грн
на утримання дітей, внесено до суду 736
подань про обмеження виїзду горе-батьків за кордон. До осіб, що ухиляються від
сплати аліментів, вжито таких заходів:
заборона виїзду за кордон до повного погашення боргів зі сплати аліментів, за-

борона керувати автомобілем, заборона
користуватися зброєю та полювати, 240
годин суспільно-корисних робіт на користь
місцевої громади з направленням коштів
на рахунок дитини (може застосовуватися
багаторазово – до погашення заборгованості). Від робіт звільняються особи, які є
інвалідами 1-ї та 2-ї групи, вагітні жінки
та чоловіки, старші 60 років. Якщо особа
буде ухилятися від суспільних робіт, до неї
буде застосований адміністративний арешт
строком до 15 діб», – зауважив начальник
управління державної виконавчої служби
ГУ юстиції у Житомирській області Петро
Данилишин.
«Новий закон посилив захист прав
дитини та вдосконалив порядок примусо-

вого стягнення заборгованості зі злісних
неплатників. Паралельно Мін’юст запустив реєстр боржників аліментів, який
вже на сьогодні нараховує інформацію
про більш ніж 75 тис. осіб», – наголосив
начальник Головного територіального
управління юстиції у Житомирській області Олександр Грабар.
Також команда юстиції продовжує
втілювати в життя правопросвітницький
проект «Я маю право!», який дозволяє
людям більше знати про свої права та
як і в яких випадках їх застосовувати.
У рамках проекту продовжують працювати обласні антирейдерські штаби та
мобільні правові групи. Проект триватиме до кінця 2018 р.
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Усе, що потрібно знати
для успішної подачі документів
до участі у ЗНО 2018 року
Алла Гетьман

Реєстрація для участі у зовнішньому незалежному
оцінюванні 2018 року починається 6 лютого та триватиме
до 19 березня. Внесення змін
до реєстраційних даних відбуватиметься з 6 лютого до
2 квітня 2018 року.
Пам’ятайте, що загальна кількість навчальних предметів, вибраних вами для
проходження зовнішнього оцінювання, не
повинна перевищувати чотирьох.
Щоб успішно зареєструватися для участі
у зовнішньому незалежному оцінюванні, необхідно створити та оформити реєстраційну
картку, сформувати пакет документів і передати його до регіонального центру.

Обрати категорію особи

Реєстраційну картку необхідно сформувати за допомогою спеціального сервісу «Зареєструватися». Зауважте, що одним з перших
кроків є обрання категорії особи. Далі надаємо
роз’яснення, яку категорію необхідно обирати
під час роботи з сервісом «Зареєструватися».
Якщо ви у 2018 році завершуєте навчання в закладі загальної середньої освіти (школа, гімназія, ліцей тощо), – ваша категорія
«Випускник закладів загальної середньої
освіти 2018 року».
Якщо ви є учнем (студентом, слухачем)
закладів професійної (професійно-технічної)
освіти і здобуваєте у поточному році повну загальну середню освіту,– ваша категорія «Учень
(слухач) закладів професійної (професійнотехнічної) освіти».
Якщо ви є учнем (студентом, слухачем)
закладу вищої освіти (коледж) і здобуваєте
в поточному році повну загальну середню
освіту,– ваша категорія «Студент закладу вищої освіти».
Якщо ви вже маєте атестат (здобули повну
загальну середню освіту в попередні роки),
незалежно від того, де ви навчаєтеся зараз
(чи продовжуєте навчатися),– ваша категорія
«Випускник минулих років».
Якщо ви навчаєтесь у закордонному навчальному закладі та здобуваєте у поточному
році повну загальну середню освіту,– ваша
категорія «Випускник, який здобуде у 2018 році
повну загальну середню освіту у навчальному
закладі іншої держави».
Звертаємо увагу, що процедура реєстрації
дещо відрізняється залежно від того, чи проходитимете ви ДПА у формі ЗНО.

Внесення змін
до реєстраційних даних
Підтвердженням факту реєстрації для
участі у зовнішньому оцінюванні є Сертифікат,
який вам буде надіслано в індивідуальному

конверті разом з реєстраційним повідомленням учасника зовнішнього незалежного
оцінювання та інформаційним бюлетенем
«Зовнішнє незалежне оцінювання. 2018 рік».
У разі потреби ви можете внести зміни до
реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію. Перереєстрація триватиме з 06 лютого до 02 квітня 2018 року після отримання
вами Сертифіката зовнішнього незалежного
оцінювання (далі – Сертифікат).
Для перереєстрації потрібно внести зміни
до реєстраційних даних за допомогою спеціального сервісу «Внести зміни», розміщеного
на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Вхід до сервісу – за номером
і пін-кодом Сертифіката. Вам потрібно буде
оформити нову реєстраційну картку, повторно
сформувати комплект реєстраційних документів, вклавши до нього отриманий раніше
Сертифікат. Пакет документів треба подати
до відповідного регіонального центру в той
самий спосіб, у який це було здійснено під
час реєстрації.

Відмова в реєстрації

Вам може бути відмовлено в реєстрації
(перереєстрації) для участі у зовнішньому
оцінюванні на підставі:
– н ена д а н н я док у мен та(і в), що
підтверджує(ють) достовірність інформації,
зазначеної в реєстраційній картці;
– надання недостовірної інформації;
– подання реєстраційних документів
особою, яка відповідно до вимог законодавства не має права на участь у зовнішньому
оцінюванні;
– відправлення реєстраційних документів після завершення встановленого строку
реєстрації (особі, яка в період реєстрації не
подавала реєстраційних документів) або перереєстрації;
– неналежного оформлення документів,
необхідних для реєстрації;
– неможливості створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього
оцінювання відповідно до медичного висновку.
У разі прийняття рішення про відмову в реєстрації (перереєстрації) вам буде
надіслано витяг із протоколу засідання
регламентної комісії, у якому буде зазначена причина відмови. Якщо ви можете
усунути причини, що стали підставою для
прийняття такого рішення, до 02 квітня 2018
року, створіть нову реєстраційну картку,
скориставшись сервісом «Зареєструватися»,
сформуйте пакет реєстраційних документів
та надішліть його на адресу відповідного
регіонального центру оцінювання якості
освіти або передайте до закладу освіти,
у якому навчаєтесь (якщо складатимете
ДПА у формі ЗНО).
Особа, якій відмовлено в реєстрації (перереєстрації), має право оскаржити рішення
регламентної комісії протягом чотирнадцяти
календарних днів із дня завершення реєстрації, подавши апеляційну заяву до Українського
центру оцінювання якості освіти.
Якщо учасник через певні причини не зможе взяти участь у зовнішньому оцінюванні, він
повинен до 16 квітня 2018 року надіслати до

відповідного регіонального центру оцінювання
якості освіти раніше отриманий Сертифікат
і заяву про відмову у реєстрації.

Реєстрація осіб для участі
у додатковій сесії ЗНО
Під час основного періоду реєстрації, що
триватиме з 06 лютого до 19 березня 2018 року,
подати документи для участі у додатковій сесії
мають право особи, які не можуть пройти
зовнішнє оцінювання під час основної сесії
у зв’язку з тим, що:
– у рік проведення зовнішнього оцінювання навчаються за кордоном;
– за релігійними переконаннями не можуть узяти участь в основній сесії зовнішнього
оцінювання з окремих навчальних предметів,
що проводиться в певні дні;
– обрали для проходження зовнішнього
оцінювання два навчальні предмети, тестування з яких проводиться під час основної
сесії в один день;
– вказали на необхідність створення
особливих (спеціальних) умов проходження
зовнішнього оцінювання, що можуть бути
забезпечені лише під час додаткової сесії;
– у період проведення основної сесії зовнішнього оцінювання з окремих навчальних
предметів братимуть участь у міжнародних,
всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки
України, Міністерства культури України,
Міністерства молоді та спорту України, складатимуть державні іспити, перебуватимуть
за кордоном.

Щоб зареєструватися для проходження
зовнішнього оцінювання під час додаткової
сесії, зазначені вище особи мають надати заяву
(у довільній формі) і документ, що підтверджує причину, яка унеможливлює участь
в основній сесії, а саме:
– довідку, що підтверджує факт навчання
за кордоном, де зазначено період навчання;
– клопотання релігійного управління (центру), що діє згідно із законодавством України
про свободу совісті та релігійні організації;
– медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження
зовнішнього незалежного оцінювання форми
№ 086–3/о, затвердженої наказом Міністерства
освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року
№ 1027/900;
– копію наказу або іншого розпорядчого
документа про участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах,
олімпіадах тощо), де зазначено прізвище, ім’я,
по батькові особи та період проведення відповідного заходу;
– довідку з навчального закладу, де вказано, що заявник дійсно навчається в цьому
навчальному закладі, а також дату складання
ним державного іспиту, яка збігається з датою
проведення зовнішнього оцінювання з певного
навчального предмета;
– документ, що підтверджує необхідність
перебування за кордоном у день проведення
зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета.
Не відкладайте реєстрацію на останні дні.
Це зумовить додаткові проблеми як для вас,
так і працівників регіональних центрів.
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Реформи

Чого чекати від реорганізації
Пенсійного фонду
На початку року
в ЗМІ з’явилися численні повідомлення про
ліквідацію управлінь
Пенсійного фонду, що
спричинило чимало
чуток та побоювань
серед літніх громадян.
У фонді цю інформацію спростували, однак підтвердили, що
наразі відбуваються зміни в організаційній структурі державної
установи та умовах її роботи.
Держслужбовці обіцяють, що
оновлений фонд працюватиме
за європейськими стандартами
та суттєво покращить рівень обслуговування громадян. Центр
громадського моніторингу та
контролю з’ясував, про які зміни
йдеться і яких результатів вже вдалося досягти.

Менше управлінь –
краще обслуговування?
Впроваджувати нововведення
почали ще у 2016 році. Реорганізація відомства відбувається
в рамках затвердженої урядом
Стратегії модернізації і розвитку
Пенсійного фонду до 2020 року.
Вона передбачає зменшення кількості територіальних управлінь
шляхом їхнього злиття. У процесі
об’єднання утворюється єдине
управління, яке перебирає на себе
усі адміністративно-управлінські

функції та вирішує кадрові, організаційні та юридичні питання. За
інформацією Пенсійного фонду
України (ПФУ), у 2015 році в державі
функціонувало 683 управління, зараз їх нараховується 295, і процес
реформування триває.
«Якщо, наприклад, у кожному управлінні був бухгалтер, то
питання бухгалтерії, юридичної
служби, можливо, господарської
служби, будуть тепер організовані
централізовано»,– роз’яснює заступник Міністра соціальної політики
України Микола Шамбір.
За інформацією Кабміну, таким
чином за останні два роки чисельність працівників ПФУ зменшилася
на понад 6 тис. В Уряді наголошують, що скорочення відбулося лише
за рахунок оптимізації управлінського та технічного персоналу.
Як наслідок, фонд зміг суттєво
знизити витрати на утримання
адміністративного апарату. Наприклад, на Полтавщині у такий спосіб
заощадили 282 тис. грн бюджетних
коштів, а у Львівській області за
рахунок вивільнених коштів планують на 30% підняти рівень заробітної плати працівникам фонду,
які ведуть прийом громадян.
Щоб пенсіонери не відчули
незручностей від реорганізації,
послуги вони тепер отримують не
лише в місцевих управліннях, а й
у так званих «агентських» пунктах
обслуговування, які ПФУ відкриває
у приміщеннях банків, державних
установах та відділеннях пошти.
«Раніше пенсійні послуги
надавалися лише в управліннях
Пенсійного фонду, яке часто могло

бути одним у місті чи районі. Але
зараз ми йдемо шляхом наближення послуг з пенсійних питань до
людей. Суть цього процесу в тому,
що громадяни можуть отримувати
пенсійні послуги з призначення чи
перерахунку пенсій у тому агентському пункті, який є ближчим до
їхнього місця проживання. Відтак
людині уже не потрібно витрачати
час та кошти на поїздки до управління», – підкреслює голова правління Пенсійного фонду Олексій
Зарудний.
Окрім цього, Стратегія передбачає створення понад 1000
віддалених місць для роботи спеціалістів Пенсійного фонду при
сільських, селищних, міських радах та у ЦНАПах. Зараз у регіонах
уже функціонує 599 таких місць,
зокрема і на території ОТГ. Це дає
можливість повністю ліквідувати
або значно зменшити черги, а також обробляти більшу кількість
заяв у значно коротші строки. На
думку можновладців, якісні та прозорі адміністративні послуги при
мінімальних витратах часу наближують Україну до європейських
стандартів і сприяють підвищенню
довіри до органів влади.
«Це ще один крок до того, щоб
зробити життя людей кращим, щоб
дати людям нагоду переконатися,
що ситуація з владою змінюється
на краще»,– наголошує Президент
України Петро Порошенко.

Пенсія – через Інтернет

Реорганізація ПФУ відбувається одночасно із впровадженням
сучасних інформаційних техноло-

гій у роботу фонду. Відомство поступово відмовляється від паперових справ, оцифровує архіви та
переходить на електронні досьє.
Це необхідно для того, щоб уся
інформація зберігалася в єдиній
базі. З 1 серпня 2016 року в усіх
регіонах запровадили електронну
централізовану систему призначення та виплати пенсій, що повинна унеможливити корупційну
складову та знизити вірогідність
помилок у нарахуванні виплат.
«Нова система має можливість аналізувати призначення
пенсії за всіма варіантами, на
які має право особа, та обрати
найвигідніший», – підкреслює
начальник Головного управління Пенсійного фонду України
в Чернівецькій області Михайло
Романів.
Модернізація торкнулася
і пенсійних документів. Починаючи з 1 січня 2018 року ПФУ розпочав випуск нових пластикових
посвідчень, які поєднують в собі
кілька функцій: документа, що
підтверджує особу, та платіжної
картки, за допомогою якої можна
отримувати пенсію та оплачувати
товари і послуги. Також картка
надає пенсіонеру доступ до порталу Пенсійного фонду.
«Електронне пенсійне посвідчення містить електронний
цифровий підпис, за допомогою якого людина фактично
дистанційно підтверджує свою
особу і може подавати заяви та
запити до органів Пенсійного
фонду, не відвідуючи їх особисто, а винятково через інтернет.
Людина може отримати доступ
до власної пенсійної справи, даних про стаж та заробітну плату,
користуватися іншими сервісами

державних органів», – зазначає
заступник Голови правління
Пенсійного фонду України Владислав Машкін.
Щоправда, деякі експерти
с умніваються у доці льності
такого нововведення. Адже за
дослідженнями Інтернет-асоціації України, активних інтернеткористувачів у віці 45–54 роки
в нашій державі нараховується
близько 16%, а у віці до 64 років –
лише 9%. Однак у Пенсійному
фонді переконують, що кількість
таких людей буде зростати, і вбачають своє завдання у збільшенні
зручних способів, за допомогою
яких пенсіонери зможуть слідкувати за роботою ПФУ.
«Це спрощує контроль за нарахуваннями. Можна будь-коли
отримати інформацію про індексацію чи скорочення виплат», –
пояснює заступник голови ради
Всеукраїнської асоціації пенсіонерів Михайло Ходаківський.
Посвідчення діє три роки,
а потім перевипускається як звичайна банківська картка. Технологія вже відпрацьована, оскільки
такі пластикові документи з 2016
року видаються внутрішньо переміщеним особам. При цьому
пенсіонер може оформити як звичайне посвідчення, так і електронну картку. Вибір залишається за
громадянином.
У ПФУ зазначають, що пенсійна реформа неможлива без
оновлення та модернізації Пенсійного фонду. Головне у цьому
процесі – системність та послідовність. Остаточні результати
українці зможуть оцінити вже
за два роки.
Матеріал Центру громадського моніторингу та контролю

Чотири причини замовити довідку про
несудимість у сервісному центрі МВС

Минув усього
рік, відколи сервісні
центри МВС почали
видавати довідки про
відсутність судимостей, як ця послуга
набула значної популярності.

Статистика говорить сама за
себе: лише протягом січня 2018
року в Житомирській області
довідку отримали 769 громадян,
з них 368 – у Житомирі. Загалом
у минулому році послугою ско-

ристалися майже 10 тисяч осіб.
Зазвичай довідку про несудимість замовляють для оформлення на роботу, виїзду за кордон,
надання в органи соціального забезпечення тощо. Право на отримання з персонально-довідкового
обліку відомостей про себе особа
набуває з моменту досягнення
14-річного віку.

4 п ри ч и н и за мови т и
довідку саме у сервісному
центрі МВС:

1. Вартість

У сервісному центрі МВС довідку про відсутність судимості
замовляти вигідно, адже це – абсолютно безкоштовно.

2. Замовлення онлайн

Завдяки науково-технічному
прогресу все більше послуг можна
отримати не виходячи з дому, і ця
послуга – не виняток, тож замовити довідку про несудимість можна
буквально не встаючи з дивану!
Для цього слід зареєструватися за допомогою Електронного
цифрового підпису та заповнити
електронну форму. В результаті
підготовки відомостей документ
можна отримати особисто в обраному замовником сервісному
центрі МВС або ж в електронному
варіанті – довідка надійде на вказану у формі заповнення електронну
адресу.

3. Замовлення у будьякому територіальному
сервісному центрі МВС

4. Можливість подання
запиту представником,
а не особисто

Одним із ключових принципів роботи сучасних сервісних
центрів МВС є екстериторіальність, тобто можливість отримати
послугу там, де зручно, не залежно від місця реєстрації. Тож,
якщо доступу до мережі немає,
замовити й отримати потрібний
документ можна у найближчому
сервісному центрі.
Під час особистого подання
запиту потрібно лише заповнити
заяву та надати адміністратору
документ, що посвідчує особу.

У разі, якщо за довідкою звертається представник, необхідно
надати документ, що посвідчує
його особу, оригінал і копію нотаріально засвідченої довіреності,
яким уповноважено представника отримати в сервісному центрі
МВС довідку щодо несудимості,
а також заяву та копію документа
фізичної особи, стосовно якої замовляється довідка.
Регіональний сервісний
центр МВС в Житомирській
області
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В зв'язку з відкриттям

нового закладу

ПОТРІБНІ:

- КЕРУЮЧИЙ (ЗНАННЯ ПК, РОБОТА З
ПЕРСОНАЛОМ, ЗАКУПКА ТОВАРІВ);
- КУХАР (ГАРЯЧИЙ/ХОЛОДНИЙ ЦЕХ);
- ПОМІЧНИК КУХАРЯ (ВИКОНАННЯ
ДОРУЧЕНЬ КУХАРЯ, МИТТЯ
ПОСУДУ);
- БАРМЕН
- ОФІЦІАНТИ

Г/р позмінний, заробітня плата - ставка+%.
Робота в центрі міста

Тел.: 097-705-20-96, Лілія Михайлівна

1. РОБОТА
1.1. Пропоную
• Автомеханик с опытом работы требуется на
предприятие. 0661666972,0674125548

АВТОСЛЮСАРІ, АВТОЕЛЕКТРИКИ ПО
РЕМОНТУ ВАНТАЖНИХ АВТО! ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ В КИЇВ (СТО "НОВИЙ
СЕРВІС", ВУЛ. КАНАЛЬНА, 2). ЖИТЛО,
РОБОТА ВАХТОВО, ОПЛАТА СВОЄЧАСНА 50% ВІД ЗАКАЗ-НАРЯДУ! ДОСВІД
ОБОВ`ЯЗК. 0673444243
• АГРОНОМ ДЛЯ РОБОТИ ПРОДАВЦЕМ-КОНСУЛЬТАНТОМ У САДОВОМУ
ЦЕНТРІ НЕДАЛЕКО ВІД КИЄВА, З/П
- ВІД 9000 ГРН, НАДАЄМО ЖИТЛО.
0503306480,0676564002

ВОДІЇ КАТ. Е ДЛЯ МІЖНАРОДНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ТА ПО УКРАЇНІ. ЗАРОБІТНА
ПЛАТА ВІД 20 000 ДО 30 000 ГРН. ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 0674101767
ВОДІЇ, КАТЕГОРІЯ Е, ПЕРЕВАГА
НАДАЄТЬСЯ ВОДІЯМ ІЗ Д/Р, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, З/П
ВІД 25 ТИС.ГРН. ЛФ ТОВ «ОРЛАНТРАНС-ГРУП». 0(67)4338911(М.
ЛЬВІВ);0(67)4338809(М.КИЇ

ВОДІЇВ КАТ С,Е. З/П ВІД 15000ГРН, АВТОСЛЮСАРІВ (ВАХТА), З/П 6000ГРН
НА ПП "УКРТРАНС" КИЇВСЬКА ОБЛ.
ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, БЕЗКОШТОВНЕ ПРОЖИВАННЯ. ВЧАСНА
З/П. 0504469849МАРГАРИТАВОЛОДИМИРІВНА
• Для роботи в Київ потрібні монтажники, монолітники, арматурники, різноробочі, водії
самосвалу, кранівник, екскаваторник. Компанія
надає житло при необхідності. (097)3297339

• ДОМОГОСПОДИНЯ КИЇВСЬКА ОБЛ., 25
КМ ВІД КИЄВА, З/П- 8000 ГРН., НАДАЄМО
ЖИТЛО. 0503306480,0676564002
• Зубофрезеровщик с опытом работы, требуется на металлообрабатывающее предприятие. З/п высокая. 0661666972,0674125548
• Инженер по технике безопасности с
опытом работы требуется на предприятие.
0661666972,0674125548
• Инженер с опытом работы требуется на
предприятие. 0661666972,0674125548
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• Инженер-конструктор с опытом
работы требуется на предприятие.
0661666972,0674125548

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ДЛЯ КОМПАНІЇ ЩО ВИГОТОВЛЯЄ ЯХТИ В ПОЛЬЩІ ПОТРІБНІ РІЗНОРОБОЧІ ПРАЦІВНИКИ. ВАКАНСІЇ ДЛЯ
МОЛОДІ,ЧОЛОВІКІВ ТА СІМЕЙНИХ
ПАР. ЗА ДЕТАЛЬНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ
ЗВЕРТАЙТЕСЯ ЗА ТЕЛ.: +48727824681
0500229897, 0970875347
КИЕВСКАЯ КЛИНИКА ПРИГЛАШАЕТ
ЖЕНЩИН ДО 36 ЛЕТ СТАТЬ ДОНОРОМ ИЛИ СУРРОГАТНОЙ МАМОЙ.
ОПЛАТА ПРОЕЗДА, БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, ВЫСОКАЯ ОПЛАТА.
0661523753,09896328781.Л.АЕ№281
182ОТ25.0
• Кіпр, Ліван, Туреччина! Потрібні: шоу-балети, танц. (go-go, екзотика, східні), офіціанти.
Контракт від 3-х місяців. Висока зарплата +
%. Легально. Ліц. МСПУ АВ № 585291 від
20.11.2012. 0972201876;0936439307;email:k
enjob@mail.
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• Комірник бажано з досвідом роботи потрібен на роботу в м. Житомир. Наявність
водійських прав кат. В,С. З/п- ставка 5000
грн, графік роботи з 9:00-18:00. Всі деталі по
0672466598Роман

• ЛІКАР-СТОМАТОЛОГ ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН В ПРИВАТНУ СТОМАТОЛОГІЮ.
ДЕТАЛІ ЗА 0976626417
• МАСТЕР-УНИВАРСАЛ ТРЕБУЕТСЯ В
ПАРИХМАХЕРСКУЮ С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
З/П ОТ 7000ГРН. 0935852919
• Менеджер-консультант в міжнародну компанію. Гідна з/п. Вільний графік роботи. Місце
проживання значення не має. дзвонити в будні
з 9-00 до 18-00 0681125803,(0412)550118

• МЕХАНИЗАТОРЫ, ЛИТВА. ОР ОТ 2 ЛЕТ.
УДОСТОВ. ПРАВ НА ВОЖДЕНИЕ ТРАКТОРА: TR-1, TR-2 ИЛИ MB И КАТ. A, B, C, D).
ДОБЫЧА ТОРФА, СОВРЕМ.ТЕХНИКА. ОФ.
ТРУД-ВО. РАБОЧАЯ ВИЗА D. ТРУДОВОЙ
ДОГОВОР. ПРОЖИВ. ЗА СЧЕТ РАБОТОДАТЕЛЯ. ОПЛАТА ОТ 26000 ГРН., ЗП 2
РАЗА В МЕС. Р 0964334978
• Механик с опытом работы требуется на
предприятие. 0661666972,0674125548

• Надомна робота розсилка рекламок поштою. ЗП 4000 грн. Чесно, офіційно. Будь-який
регіон, вік. Замовлення пакету документів на
працевлаштування по СМС (зазначити ПІБ
та адресу з індексом) на номер 0689886639.

• ОКАНТОВЩИК НА ПРОИЗВОДСТВО
ГРАНИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ, КОРОСТЫШЕВ.
ЗП 8000 ГРН. 0673650914
• Оператор плазмы с опытом работы требуется на предприятие. З/п высокая. 0661666972

ОФІЦ. РОБОТА В ЧЕХІЇ, ЛИТВІ, ПОЛЬШІ,
ФІНЛЯНДІЇ. БЕЗ ЗНАННЯ МОВИ ТА ДОСВІДУ РОБОТИ. ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ
РОБОТОД. ВЕЛИКИЙ ВИБІР ВАКАНСІЙ!
М.ЖИТОМИР, ПЛ.ПУТЯТИНСЬКИЙ 2,
"БІЗНЕС ЦЕНТР". Л.МСПУ №637 ВІД
09.06.2016. 0932080673
ОФІЦІАНТИ В РЕСТОРАН. ХОРОШІ УМОВИ РОБОТИ. 0974823119ЛАРИСА
• Охоронник, 7400 грн. за місяць. Вахтовий
метод роботи. Проїзд та проживання за рахунок фірми. Довідки: м. Умань, вул. Незалежності, 83. 0678457965
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БУРІННЯ свердловин

ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Нежиле приміщення (складається з нежитлових приміщень, а саме приміщення цокольного поверху №№ 1,2,3,4,5,6,7), заг.пл. 59.1 кв м, за адресою: м. Житомир,
вул. Рильського, 3. Дата торгів: 12.03.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua.
Лот №264730 (уцінено лот № 256835);
2. Земельна ділянка К/№ 1820983601:01:001:0389, пл. 0.25 га, за адресою: Брусилівський р-н, с. Осівці, вул. Любарська, 206. Дата торгів: 12.03.2018 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №264738 (уцінено лот № 257793);
3. Земельна ділянка К/№ 1820982001:01:002:0201, пл. 0.25 га, за адресою: Брусилівський р-н, с. Карабачин, вул. Шевченка, 76. Дата торгів: 12.03.2018 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №264742 (уцінено лот № 257399);
4. Нежитлове приміщення, неопалювальний склад (літ. Н) заг.пл. 487.2 кв м, за
адресою: м. Житомир, вул. Селецька, 32. Дата торгів: 12.03.2018 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №264728 (уцінено лот № 247805);
5. Земельна ділянка К/№ 1822083200:06:001:0476, пл. 0.12 га, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Соснова, діл.№176. Дата торгів:
12.03.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №264592;
6. Земельна ділянка К/№ 1822083200:06:001:0245, пл. 0.11 га, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Відродження, діл.№17. Дата торгів:
12.03.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №264621;
7. Будинок заг.пл. 61.2 кв м та земельна ділянка К/№ 1822087600:02:002:0060, пл. 0.18
га, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Троянів, вул. Войтицького,
39 . Дата торгів: 12.03.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №264633;
8. Нежиле приміщення заг.пл. 2118.20 кв м, та земельна ділянка пл. 0.4223 га,
К/№ 1821155400:01:002:0035, за адресою: Житомирська обл., Хорошівський р-н, смт
Іршанськ, вул. Гулія, 3. Дата торгів: 12.03.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №260043.

• Охоронники міцної статури потрібні в охоронну компанію Доберман. Вахта. Житло +
форма надається. Об`єкти в м. Київ. Вчасна
виплата з/п + аванс. Оплата від 350 грн/доба.
0995131422

ОХОРОНЦІ ПОТРІБНІ В М. КИЇВ. ВАХТА
15/15. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 40008000 ГРН. ПРОЖИВАННЯ БЕЗКОШТОВНЕ. ДЕТАЛІ ЗА 0674789020
• ОХРАННОЙ КОМПАНИИ "G4S" - ОХРАННИКИ. ВАХТА 15/15, 30/15, ПО УКРАИНЕ. ОФОРМЛЕНИЕ, ЖИЛЬЕ, ФОРМА,
ПИТАНИЕ. 0952261010,0972261010,09
32261010
ОХРАННОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ НА ВАХТУ. ВАХТА 20/10
ИЛИ 30/15. ПИТАНИЕ И ПРОЖИВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО.
0674206449,0952858119
• Покоївка в готель. З/П 9000грн. Г/р 9:0021.00. Житло надається. Обо вязки: щоденне
прибирання номерів, сходів, прання та прасування білизни. Київ, Софіївська Борщаговка,
вул. Пушкіна,14-А 0954480580
• Пол-укр.агенція.Польща,Чехія, Нім:
зварювал.,токарі,фрезер., електрики,
слюсарі,швачки,пом.кухаря. Л.МТСПУАВ547294-10.09.10. 0674550664
• Пол.-укр. агенція. Воєводські,візи.
Робота-Пол,Чехія,Німеч,Швеція,
Естонія,Литва. Л.МТСПУ-АВ547294-10.09.10.
0674550664,0996348031

ПОМІЧНИК ПОВАРА В РЕСТОРАН. ХОРОШІ УМОВИ ПРАЦІ, ГІДНА ЗАРОБІТНА
ПЛАТА. ДЕТАЛІ ЗА 0974823119ЛАРИСА

ПОТРІБНІ МАШИНІСТИ БУРОВОЇ УСТАНОВКИ 3-4 РОЗРЯД ТА ВОДІЇ КАТ. С І
Д. ТЕЛ.: (04145)95275, (04145)95257
0672911877

• ПРОПОНУЮЄМ УКР. МЕДСЕСТРАМ,
ВИПУСКНИКАМ МЕДИЧ. КОЛЕДЖІВ,
АКУШЕРКАМ, ФЕЛЬДШЕРАМ, ФІЗРЕАБІЛІТОЛОГАМ, ПЕДАГОГАМ, ІНШИМ
СПЕЦІАЛЬНОСТЯМ, БЛИЗЬКИМ ДО
МЕДИЦИНИ:ПОЇХАТИ В ПОЛЬЩУ ДЛЯ
ОФІЦ. ПРАЦ-НЯ В ПОЛЬС. ЛІКАРНЯХ
0988429148
• Регіонал. дистриб`ютор франц.ароматів
Fleur parfum. Вигідні умови, вільний графік, 75
вариантів ж/ч запахів. 0990140026;0989489508
• Різноробочі, складальники, бригадир у розсадник рослин, госп. роботи (чол/жін). Київська
обл., постійна робота з проживанням, з/п від
4500 до 7000 грн. Можливий вахтовий метод.
0674458987,0503105337

• РОБОТА ДЛЯ БУРОВИХ МАЙСТРІВ,
БУДІВЕЛЬНИКІВ, ПОВАРІВ, ОФІЦІАНТІВ
В СЛОВАКІЇ - ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ.
(050)3004078,GEOGROUNDSK@GMAIL.
COM.ОЛЕКС
• Робочі на збір склопакетів. Можливо без
досвіду роботи (навчаємо). З/п 10000 грн.
Офіційне працевлаштування. Надаємо житло.
Робота в м. Київ! 0666362655,0934975808
• Сварщик с опытом работы требуется на
производство. 0661666972,0674125548
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на воду та тверді корисні копалини.
Ремонт та тампонаж свердловин.
Роботи виконуються
вчасно та якісно
ТОВ «Житомирбуррозвідка»
Хорошівський район, смт Нова-Борова
тел.: (04145) 9-52-75, (04145) 9-52-57,
(098) 850-15-44, (067) 291-18-77.

• ТЕРМІНОВО НАБИРАЄМО ПРИБИРАЛЬНИКІВ (ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ) В ТОРГОВІ
ЦЕНТРИ ТА СУПЕРМАРКЕТИ М.КИЄВА.
ГРАФІК РОБОТИ ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ.
ДОПОМОГА З ЖИТЛОМ. ОПЛАТА ПРОЇЗДУ ДО КИЄВА. З/ТА 5500-8000 ГРН./
МІС. 0730307424
• Технолог с опытом работы требуется на
предприятие. 0661666972,0674125548
• Токарь с опытом работы требуется на производство, висока ЗП. 0661666972,0674125548
• Тракторист с опытом работы требуется на предприятие в г. Житомир.
0661666972,0674125548

Т РА К Т О Р И С Т . В С І Д Е ТА Л І З А
0964101719ОЛЕКСАНДР
• ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ НА ВАХТУ В
Г.КИЕВ!!! ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ ЗА
СЧЕТ КОМПАНИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ФОРМА. ЗП ОТ 5 000 ГРН. 0730307424
ФАХІВЦІ НА МОНОЛІТ, КАМЕНЯРІ,
МОНТАЖНИКИ, ЕЛЕКТРИКИ, РІЗНОРОБОЧІ НА РОБОТУ В М. КИЇВ. СПЕЦОДЯГ,
ПРОЖИВАННЯ, СОЦПАКЕТ НАДАЄМО.
ВАХТА 15/15 0635831415, 0442878713
• Фрезеровщик с опытом работы, требуется
на металлообрабатывающее предприятие.
З/п высокая. 0661666972,0674125548

• Слесарь-ремонтник требуется на предприятие. 0661666972,0674125548

1.2. Шукаю

• Слесарь-сборщик требуется на производство. 0661666972,0674125548

• Оператор плазмы с опытом работы требуется на предприятие. З/п высокая. 0505442769

• Слюсар требуется на производство.
0661666972,0674125548

• Оператор плазмы с опытом работы требуется на предприятие. З/п высокая. 0674125548

2. НЕРУХОМІСТЬ
2.2. Продам 2-кiмнатнi квартири
• ПРОДАМ 2-Х КОМ.КВ., 11/20 ЭТАЖЕЙ,
105М/46М/18М, Г.КИЕВ, Р-Н ШЕВЧЕНКОВСКИЙ, УЛ.ЩЕРБАКОВА. ЦЕНА 1 978
082 ГРН. 0672440191
• ПРОДАМ 2-Х КОМ.КВ., 5/5 ЭТАЖЕЙ,
48,36М/29М/5М, Г.ЖИТОМИР, Р-Н ПОЛЕВАЯ, УЛ.ЦИОЛКОВСКОГО. ЦЕНА 644
258 ГРН. 0932786473

2.4. Продам 4-кiмнатнi квартири
• ПРОДАМ 4-Х КОМ.КВ., 3/3 ЭТАЖЕЙ,
98М/0М/0М, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ.,
Г.БЕРДИЧЕВ, УЛ.ЕВРОПЕЙСКАЯ. ЦЕНА 1
271 187 ГРН. 0951734547

2.7. Продам Будинки в місті
• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., Г.МАЛИН, УЛ.ШЕВЧЕНКО.
ЦЕНА 739 726 ГРН. 0681472014
• ПРОДАМ 2-Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., Г.БЕРДИЧЕВ,
УЛ.ВОЛОДАРСКОГО, 51/2. ЦЕНА 423 729
ГРН. 0951734547

2.11. Продам Ділянки в місті
• ПРОДАМ ЗЕМЛЮ КОММЕРЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ.,
Г.БЕРДИЧЕВ, КОРОЛЕКО 39/О. ЦЕНА 564
972 ГРН. 0951734547
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з внутрісистемного аукціону 973/100 части майнового комплексу загальною
площею 2078,9 кв.м розташоване за адресою: Житомиська обл. м. Радомишль,
вул. Русанівська, 3.
Стартова ціна 650,0 тис. гривень.
До участі в аукціоні допускаються лише підприємства і організації системи
Укркоопспілки.
Реєстраційний внесок- 170,0 грн. Гарантійний внесок 10% від стартової ціни.
Аукціон відбудеться 01 березня 2018 року.
Останній термін реєстрації учасників 2 лютого 2018 року.
Телефон для довідок (04133) 5–16–42.

2.13. Продам гаражi
• ПРОДАМ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ГАРАЖ, 36,6М/0М/0М, ЖИТОМИРСКАЯ
ОБЛ., Г.БЕРДИЧЕВ, УЛ. ЕВРОПЕЙСКАЯ,
11/1Б. ЦЕНА 423 729 ГРН. 0951734547

2.14. Продам Комерційна
• ПРОДАМ СВОЮ 1К.КВ., ХАРКІВ, НОВОБУДОВА НЬЮТОНА, 106. S=35/16/8.
ЗДАНИЙ. З ДОКУМЕНТАМИ. ГАЗ,
СВІТЛО, ВОДА, ОПАЛЕННЯ. МПВ. БУД.
СТАН. РИНОК, БУДМЕН, КЛАС. УСІ
ВИДИ ТРАНСПОРТУ, МЕТРО. 18200.
0990392285АЛЬОНА

2.16. Здам в оренду
• ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ МАГАЗИН В
С.ДВІРЕЦЬ, БІЛЯ ТРАСИ ЖИТОМИРБЕРДИЧІВ. 0967009253
• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.КВ. ГАРЯЧА
ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ.
0977228822,0665711000
• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ,
ЄВРОРЕМОНТ, В ЦЕНТРІ МІСТА,
250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ.
0665711000,0977228822

3. АВТО
3.2. Автомобілі. Продам
• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ БУСІВ І
МІНІВЕНІВ В НАЯВНОСТІ, ПІД ЗАМОВЛЕННЯ 2-7ДНІВ, НОВІ, Б/В, ОПТОМ І ВРОЗДРІБ, ВІДПРАВКА ПО УКРАЇНІ. Є СВІЙ
ВЕЛИКИЙ СКЛАД. (097)1521331;(093)2
613742;(097)7266640
• УНИВЕРСАЛ MERCEDES-BENZ, C-CLASS,
2013 Г.В., СЕРЫЙ, 2.2 Л, 177 ТЫС.КМ.
Г.ЖИТОМИР. ЦЕНА 443 477 ГРН. ТОРГ
0634645510

3.3. Автомобілі. Куплю
• Автовикуп будь-яких марок, в робочому
стані (можливо нерозмитнені), до 2017р.
0988605070

• Викуп авто, дорого, в робочому стані.
0678903718,0687801123

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬ-ЯКИХ МАРОК, В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП,
НЕ РОЗМИТНЕНІ, ПРОБЛЕМНІ. ДОРОГО. 0976484669,0635852350
КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ: ЦІЛЕ, ПІСЛЯ ДТП, ПОТРЕБУЮЧЕ РЕМОНТУ, ПРОБЛЕМНЕ, КРЕДИТНЕ, АРЕСТОВАНЕ, БУДЬ-ЯКОЇ
МАРКИ. ЕВАКУАТОР. ШВИДКО.
0980066600,0976646575
КУПЛЮ АВТО ВІТЧИЗНЯНОГО АБО ЗАРУБІЖНОГО ВИРОБНИЦТВА. МОЖЛИВО ПІСЛЯ ДТП. ШВИДКО ТА ДОРОГО.
0677459877, 0632439432,0687905005
• Куплю старовиннi мотоцикли та запчастини до них: М 72, М 61, М 62, К 750, Дніпро 12, 16, БМВ, Харлей, ДКВ, ТІЗ, АВО, усi
моделi з ведучими колясками. Самовивiз.
0678874018,0669663546

3.5. С\Г техніка, та запчастини.
Продам
• З/ч МТЗ, ЮМЗ, КАМАЗ, МАЗ, Газель. Поршнева група Кострома, гільза, кільця, пальці,
прокладки двигунів, КПП, мостів. 0675702202
• Комбайн "Джон Дір-1032", жатка 2,8м;
трактор 7710, 180к.с., 1999р., плуги оборотні, 3-, 4-, 5-корпусні, фреза - 3м; обприскувачі навісні, 16-18м, причіпні, 21м; комбайни картоплесаджальні "Хасія", 4-рядні.
(097)3850784,(093)5000626
• Куп.токарську оснастку, верстати, лещата,
патрони, фрези, свердла, розгортки, мітчики,
різці.Фото:sky85593@gmail.com, 0968709687
• Куплю Баббіт Б-16, Б-83(чушка, лом), олово.
Терміново, в будь-якому вигляді і кількості.
Дзвоніть, за ціною домовимось. Офіс у м.
Кривий Ріг. (096)3409983
• Куплю дорого, без посередників, запчастини до мотоцикла М-72, в будь-якому стані,
та мотоцикли до 1970 р.в., з документами та
без. 0677304816.
• Куплю напівпричіп-рефрижиратор: ALKA-13,
ОДАЗ, Тіраспольку, термичку, ізотермічний
фургон, вагончик, побутівку, контейнер, фургон (будка КАМАЗ/МАЗ). 0674201570

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ.
WWW.RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO@
MAIL.RU. (050)9242613,(050)5158585,(0
67)9040066
• Прицепы тракторные 2ПТС-4
(самосвальные) и 3ПТС-12, товарный
вид, борта и шины новые. (050)6146423.
(096)0795238
• САК (сварочные аппараты), передвижные,
дизель Д-144, в работу. (050)6146423.
(096)0795238
• Сівалка УПС-8(6),СУПН-8(6). Культиватор
КРН-5.6(4.2), КГШ-4,0. Борона АГ-2.1-3.0. Після кап.рем."Тодак-8",СЗ-3.6(5.4). 0677801439

• МІНІ-ТРАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА ЯПОНІЯ, Б/В, ПОТУЖНІСТЮ ВІД 15 К.С. ТА
НАВІСНЕ ОБЛАДНАННЯ ДО НИХ, ЦІНИ ВІД
104000 ГРН. (066)1061454,(068)6212019.

4. БУДМАТЕРІАЛИ
4.1. Будівельні суміші, цемент,
пісок. Продам
• Термоблоки пінополістирольні, система
"Теплий дім", від заводу-виробника. (050)51
64420;(096)7348079;(0342)771152.

4.2. Будівельні, ремонтні роботи.
Послуги
• БРИГАДА ДІВЧАТ ВИКОН.МАЛЯРНІ РОБОТИ РІЗНОЇ СКЛАД.,ДЕКОР.ШТУКАТУРКА, УТЕПЛ.БУД, КОРОЇД, БАЙРАМІКС.
0633571633,0982599951ЗОЯ.

4.14. Зварювальне, обладнання.
Продам
• Ковка та ковані елементи по оптовим цінам.
Доставка по всій Україні. Сайт: KOVOSVIT.
NET. (096)6406564;(044)3792466.

6. ПОСЛУГИ
6.1. Юридичні послуги
ENGROUP Є НАЦІОНАЛЬНИМ КОНСУЛЬТАНТОМ НА РИНКУ ЮРИДИЧНИХ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ
В УКРАЇНІ, КОРПОРАТИВНОГО, ЗАРУБІЖНОГО І ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА!
0661696057,0500264993,ENGROUPC
ONSULT.COM

6.5. Кредити. Ломбарди
• Кредит до 100 000 грн. без справки. Кредитная карта до 50 000 грн. Перекредитуем
ваши кредиты до 200 000 грн. 0984456667

6.7. Вантажоперевезення.
Спецтехніка
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
ВЫВОЗ МУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ ЗИЛ,
КАМАЗ. 0969524540
ЕВАКУАТОР ПО МІСТУ ЖИТОМИРУ,
ОБЛАСТІ ТА УКРАЇНІ . ДО 4-Х ТОН, ДОВЖИНА -5 М. БУДЬ ЯКА ФОРМА ЗАВАНТАЖЕННЯ 0980066600,0976646575

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

6.17. Послуги. Iншi
• А/М в будь-якому стані, після ДТП, пожежі,
цілі, несправні, проблемні, нерозмитнені. Дорого! Миттєвий розрахунок! Послуги евакуатора! (068)4638828,(099)4238777
• Куплю гербицид Хaрнес и другие.
0501368624.
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БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

ФУНДАМЕНТНІ
БЛОКИ

БУДСУМІШІ

КОЛОДЯЗНІ
КІЛЬЦЯ

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

• АНТЕНИ СУПУТНИКОВІ. БІЛЬШЕ 100 КАНАЛІВ. ПІДКЛЮЧЕННЯ ПО ЖИТОМИРУ ТА
ОБЛ. ГАРАНТІЯ, ОБСЛУГОВУВ., ПРОШИВКА ТА РЕМОНТ. М.ЖИТОМИР, ВУЛ.ВІТРУКА 17Б. СЦ ПОЛІССЯ NET. 0963607722,
0933129393, 449131,0666501731
ДОПОМОЖУ ВИРІШИТИ ВАЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ В СІМ`Ї. ВИРІШЕННЯ
ПРОБЛЕМ БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ В
БІЗНЕСІ. РОБОТА ОСОБИСТО І ДИСТАНЦІЙНО, ДО РЕЗУЛЬТАТУ. 0958005
036,0730561665,0678835480
• Куплю натуральные янтарные бусы от 500
до1500 грн за 1 гр, коралловые бусы, бивни
мамонта. Старинные иконы, картины художника Марко Гейко и др. авторов. Книги изд. до
1917г, ордена, медали, коньяки пр-ва СССР
до 1917 г, др. предметы старины. 0503466068
• Куплю: військову форму СРСР, чоботи хромові, бурки, нагороди, значки, янтар, зуби кашалоту, бівень, сервізи, картини. 0683345254
• Насіння кукурудзи укр.селекції. ФАО 180310. Дніпровський 181СВ; Любава 279МВ;
Солонянський 298СВ. 1 мішок=25кг=1,25га.
0970054182
• Повний комплект обладнання мінізаводу
для вир-ва шлакоблоку: прес шлакоблочний,
прес полублоків, трансп.обладнання,т.п.
0675669709
• Продам оптом якісну жарену олію 20 грн/кг.
0988338068,0666573372
• Продам/сдам в аренду Лунапарк.
0(99)9712297
• Ремонт гидравлики: гидроцилиндров, гидроусилителей, гидрораспределителей, гидромоторов, гидронасосов. 0505442769
• Ремонт гидравлики: гидроцилиндров, гидроусилителей, гидрораспределителей, гидромоторов, гидронасосов. 0505442769,0674125548

8. РІЗНЕ
8.13. Вторсировина, прийом,
переробка. Куплю
КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ. 0505580047,447919
• КУПУЄМО ХОЛОДИЛЬНИКИ, ПРАЛЬНІ
МАШИНИ, ПЛИТИ, ТЕЛЕВІЗОРИ, КОМПЮТЕРИ, МОНІТОРИ ТА ІНШУ ПОБУТОВУ ТА
КОМПЮТЕРНУ ТЕХНІКУ. СТАРУ АБО НЕ
ПРАЦЮЮЧУ. САМОВИВІЗ. 0634792504,
0677035457, 449131,0666501731

8.20. Стіл знахідок. Загубив
ВТРАЧЕНЕ ТИМЧАСОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ
ТП 417295 НА ІМ`Я КАБАНОВ ГЕННАДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ НА ЗБЕРІГАННІ,
ВВАЖАТИНЕДІЙСНИМ
ВТРАЧЕНО АТЕСТАТ СЕРІЯ СА
№0004112, ВИДАНИЙ НА ІМ`Я СТАДНИК ІРИНА МИКОЛАЇВНА. ВВАЖАТИНЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО ТИМЧАСОВИЙ ВІЙСЬКОВИЙ
КВИТОК №656456, ВИДАНИЙ НА ІМ`Я
СТЕПАРУК АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ. ВВАЖАТИНЕДІЙСНИМ
ВТРАЧНЕ СВІДОЦТВО ПРО РЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ СЕРІЇ ЕЕ
№056313 ВІД 20.03.2017 РОКУ ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

8.24. Інше. Куплю
• Котли твердопаливні "Кобзар" надійні, сучасні, прості. Сталь-4 мм, площа 100-300м2.
www.frezer.com.ua, 0961059178,0473631062

8.23. Інше. Продам

• Куплю фризер для мороженого.
0663393634

• Котли твердопаливні тривалого горіння
(виробничі, побутові). Тепловентилятори
на дровах. Буферні ємкості. Виробництво,
реалізація. Монтаж опалювальних систем.
0963966482,0957649309

• Куплю холодильники; морозильники; газові
колонки, котли, плити; пральні машини; телевізори; радянські комп`ютери, радіодеталі.
461046,0967979775

Куплю авто вітчизняного або

зарубіжного виробництва.
Можливо після ДТП. Швидко та
дорого.
Тел.: 067-745-98-77,

063-243-94-32, 068-790-50-05
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Гороскоп на тиждень 14 - 20 лютого
ОВЕН

Успішно розібравшись з найважливішими запланованими
справами, ви відчуєте дивовижну легкість.

ТЕЛЕЦЬ

Доведете, що справжній господар становища - ви самі. А якщо виправите
кілька помилок в особистому
житті - буде взагалі чудово.

БЛИЗНЮКИ

Настає час для нових планів і задумів.
Ваші ідеї принесуть
прибуток і впевненість у завтрашньому дні.

РАК

Змусять трохи понервувати якісь термінові справи. З'явиться
додаткове навантаження, а зосередитися буде важко. Однак
ви все подолаєте.

ЛЕВ

Не н а ма г а й т е с я
форсувати події. Просто не звертайте на них уваги,
тоді труднощі розступляться
перед вами самі собою.

ДІВА

Постарайтесь ретельно планувати свій час, тоді
ви зможете завершити все намічене.
Вдалий період для всіх ваших починань, але стримуйте емоції.

Ві дчу ття втраченої мож ливості викличе жаль і роздратування.
Вихідні краще присвятити
домашнім турботам, побутовим питанням.

ТЕРЕЗИ

СКОРПІОН

Чудовий час, щоб
відкрити в собі несподівані таланти та навчитися чомусь новому. У вихідні
поведінка когось з близьких
змусить замислитися.

Саме час поділитися з колегами та керівництвом новими ідеями. Ваші
задуми надихнуть колектив на
подвиг, і керівництво це гідно
оцінить.

ВОДОЛІЙ

2. Автор першої валентинки – французький герцог Карл
Орлеанський, який у 1415 році
сидів у в'язниці, в одиночній
камері. Саме там він вирішив
боротися з нудьгою шляхом

14

лютого
середа

15

лютого
четвер

написання любовних послань
дружині.
3. Найдорожча валентинка
була зроблена на замовлення
Аристотеля Онассіса і складалася
з чистого золота, смарагдів і діамантів. Онассіс велів загорнути
валентинку в норкову шубу. Так
грецький мільярдер висловив
свої почуття до коханої – оперної діві Марії Каллас. Вартість
валентинки становила приблизно
$300 000 за цінами 60-х років.
4. За кількістю продажів
валентинки стоять на другому
місці за популярністю після
різдвяних листівок.

16

лютого
п’ятниця

17

лютого
субота

Посилиться прагнення полегшити своє
життя та поліпшити матеріальне становище.

5. У Тайвані чоловіки висловлюють свої почу ття виключно за допомогою квітів
і тільки троянд. Одна троянда
означає знак уваги і привітання, дві троянди означають вибачення, 12 троянд – освідчення,
36 троянд – визнання істинної
любові, а сто троянд – пропозиція руки і серця.
6. Саме в День святого Валентина відбувається найбільше
пропозицій руки і серця.
7. У Саудівській Аравії святкування Дня закоханих суворо заборонено, оскільки це пропагує
сексуальну розбещеність.

18

лютого
неділя

19

лютого
понеділок

20

лютого
вівторок
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Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації серії ЖТ № 222/599 Р
від 6 травня 2015 р.
Видавець – ПП «ЄВА-ІНФО»; адреса:
10013, м. Житомир, вул. Рильського, 9, каб. 407
14 лютого 2018 р.
№ 5 (671)

Газета є членом
Всесвітньої газетної Асоціації

кафе
«Alyssum»

«Овочі гриль»

пров. львівський, 3а,
г/р з 10:00 до 00:00

0412-55-05-51,
068-289-44-90,
073-438-54-77

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Майдан Соборний, 7/1
г/р з 9:00 до 22:00

42-21-00

Ресторан
«Замковий»

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,
Люля-кебаб - 28,4 грн.

вул. Кафедральна, 7
г/р з 10:00 до 23:00

46-03-04

м-н Корольова, 11
г/р з 10:00 до 22:00

(067) 357-36-25

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

(096) 015-17-78
(063) 108-29-39

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

42-60-86

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73
(096) 982-37-11

Ресторан
«ArtBurger»

майдан Перемоги, 12
г/р з 8:30 до 23:00

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

46-63-39
(063) 351-81-77

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

(067) 752-09-86
(063) 862-49-20

вул. Ватутіна, 11
г/р з 11:00 до 23:00

(063) 077-39-47

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

43-86-46

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

41-89-96
(063) 533-03-00

Паб
«Файна кнайпа»

РИБИ

Цікаві факти про День Валентина
1. Валентин – один з перших
християнських проповідників.
Він таємно вінчав військових,
яким римський імператор Юлій
Клавдій ІІ забороняв одружуватися, тому що армія відчувала
нестачу солдатів, а це заважало
войовничому імператору втілити в життя свої плани. Після
цього Валентина взяли під варту,
а згодом і стратили 14 лютого.

читай свіжий номер газети тут

КОЗЕРІГ

Не дозволяйте втягти себе в авантюру. Легкі гроші і короткі зв'язки – це
не те, що вам потрібно.

Можете виправити
помилки, які були допущені у взаєминах з близькими людьми раніше. Веселий
настрій і позитивні емоції - ось
що вам потрібно.

від партнерів

СТРІЛЕЦЬ
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Кафе
«Тераса»

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

Кафе
«Пантера»

Ресторан
«Порцеляна»

Кафе
«Танюша»

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.
Більярд

Кафе
«Таймир»

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»
35 грн

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

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

Кафе
«Джерельце»

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

(063) 192-01-72
(096) 982-37-11
24-38-49

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

вул. В. Бердичівська, 28/1
г/р з 10:00 до 22:00

(073) 440-67-00
(096) 440-67-00

Кав’ярня
«+Кава»

Кухмістерська
«Історія»

При замовленні 2-ох
келихів пива "Бад" - 3-ій
в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь
в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.

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

Матеріали позначені цим знаком
друкуються на правах реклами
Віддруковано в друкарні
ТОВ «Прес Корпорейшн Лімітед»,
21100, м. Вінниця,вул. Чехова, 12а
Тел. (0432) 556397, 556398
Зам. наклад: 14 800 прим.
Замовлення №180405
Передпл. індекс: 08976

Р

Кінотеатр «УКРАЇНА»

Сламбер:
Лабіринти сновидінь
Жанр: жахи

Еліс працює професійним лікарем з боротьби
з кошмарами. Вона вивчає кожен страшний сон,
аналізує його та дає слушні поради пацієнтам.
Тільки ось сама жінка страждає від видінь щодо
містичної смерті її молодшого брата. До Еліс
у руки потрапила начебто звичайна сім’я. Але
щось пішло не так, коли чоловік уві сні атакував
лікаря. Його заарештували, але навіть за гратами проблема ставала все гіршою. Тут раціональне лікування Еліс уже не допоможе, тому
жінка вирішила взятися за паранормальне.

тел: (0412) 47-27-47, (097) 447-27-47

Ліно

Жанр: анімація, сімейний

Ліно з самого дитинства виховувався так, що
повинен радіти тому, що є. Нехай у нього не
найкраща квартира, але не живе на вулиці. Та
й робота не найжахливіша – бути аніматором у
костюмі величезного кота. Так, діти знущаються
над ним, але діти – це ж прекрасні створіння. Та
й на любовному фронті в Ліно нічого не виходить. Він не витримує та вирішує щось змінити
у своєму житті, щоб воно стало зовсім іншим.
Для цього Ліно звертається до мага, який говорить, що може зробити все, що завгодно. Той
обіцяє змінити життя Ліно та, трохи перестаравшись, перетворює хлопця на величезного кота.

П'ятдесят відтінків
свободи

kinoukraina.zt.ua

Крутий татусь

Жанр: драма, мелодрама

Анастейша і Крістіан тепер законне
подружжя. Здавалося б, ніщо не зможе
затьмарити їхнього щастя. Місіс Грей звикає до нового статусу і все краще розуміє
свого чоловіка. Але з'являється хтось із
його минулого, для якого головною метою
стає руйнування життя Крістіана. Все
те, про що герой довгі роки намагався
забути, доведеться чітко згадати, щоб
захистити свою любов. Почуття героїв
пройдуть нову перевірку на міцність.

Жанр: комедія

Є такі хлопці, які люблять жити за рахунок
своїх жінок. Таким можна назвати Андріана,
адже він цілими днями розважається, нічого
корисного не робить і не має ані найменшого
бажання працювати. Його дівчина Мод – повна протилежність: красуня, дуже розумна й
успішна, має багато амбіцій. Вона відчуває,
що колись захоче сім'ю, а Андріан явно не
найкращий вибір. Тому Мод вирішила розірвати стосунки з цією великою дитиною. Але Андріан так просто не здається – він відмовився
з'їжджати з квартири дівчини та знайшов собі
роботу – вирішив організувати ясла на дому.

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

«Ханума»
17 лютого
Початок о 19:00

«Теремок»
17 лютого
Початок о 11:00 та 13:00

«Кошеня на снігу»
18 лютого
Початок о 12:00 та 14:00

