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РЕКОМЕНДОВАНА
ЦІНА

СЕРЕДА

У Житомирі після
переливання крові

ДІТИ ХВОРІЮТЬ
ГЕПАТИТОМ
Переливання крові дітям-пацієнтам онкогематологічного
відділення може обернутися
зараженням не менш небезпечною хворобою – вірусним
с. 10
гепатитом B

вул. П. Болбочана, 58

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»

14 15

8 10

7 35

13 75

17 30
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Новини

Весільний бум: у День закоханих
У Житомирі інваліди
в Житомирі одружилось 30 пар
афганської війни
отримають три квартири
Аліна Бойко

Алла Гетьман

Рішення про надання житлової площі
в будинку по вулиці
Леха Качинського
трьом учасникам
бойових дій в Афганістані було прийнято на позачерговому
засіданні виконавчого
комітету міськради.
У день вшанування учасників
бойових дій (15 лютого) члени
Житомирського виконкому проголосували за надання інвалідам
афганської війни жилої площі.
Згідно з проектом рішення однокімнатні квартири отримують
Олександр Свінціцький та Вадим
Мудренко, а двокімнатну квартиру
надано Олександру Шадурі.
За словами начальника відділу по обліку та розподілу жилої
площі міської ради Надії Сидун, ці квартири надано завдяки

проведенню за кошти місцевого
бюджету капітального ремонту
у будинку по вулиці Леха Качинського, 3.
«Кандидатури для отримання
житла обиралися в порядку черговості та з урахуванням житла, що
перебуває у власності, зі списку
позачергового одержання житла інвалідів Великої Вітчизняної
війни і прирівняних до них громадян та сімей загиблих воїнів.
Загалом у такій черзі перебувають
198 родин інвалідів різних категорій та родин загиблих (померлих) воїнів. Інваліди бойових дій,
які отримають житло на вулиці
Леха Качинського, 3, перебували
тривалий час у такій черзі. З 1993
року – Олександр Миколайович
Свінціцький, з 1997 року – Вадим
Олегович Мудренко, з 2003 року –
Олександр Юрійович Шадура», –
зазначила Наія Сидун.
Нагадуємо, саме 15 лютого
1989 року останній солдат перетнув афгансько-узбецький кордон
біля містечка Термез. Відтоді ця
дата увійшла в новітню історію як
День пам’яті воїнів-інтернаціоналістів, День вшанування учасників
бойових дій на території інших
держав.

Реєстрацію шлюбів
саме у День закоханих
зініціювало Міністерство юстиції. Так,
обрядові церемонії
у межах акції «Кохання поза часом»
14 лютого влаштували
у всіх містах України.
«14 лютого упродовж цілого
дня і до опівночі приймалися заяви на одруження. У Житомирі
намір зареєструвати шлюб виявили 30 пар, а послугою «Шлюб
за добу» вирішили скористатися 6
пар. Ще 18 пар закоханих подали
заяви на державну реєстрацію», –
розповіла начальник Житомирського міського відділу державної
реєстрації актів цивільного стану
Наталія Кондратюк.
14 лютого – особливе свято для
всіх закоханих, тому саме цього
дня спостерігається такий ажіо-

таж серед молодят.
За словами Наталії Кондратюк, 14 лютого перший шлюб
було зареєстовано о 9.00, а остання
реєстрація відбулась о 20.30 – це
була найстарша в області та друга
за віком пара в Україні. Чоловіку виповнилось 67, дружині – 51.
Вони разом вже 10 років, тому вирішили узаконити свої відносини
символічно – 14 лютого.
«На вимогу пари церемонію

проводили не у приміщенні,
а біля символу Житомира –
пам’ятного знаку на честь заснування міста. Це був рекорд зрілості – одна із найстаріших пар
в області», – розповідає Наталія
Кондратюк.
Фотозона «LOVE», кульки
у формі сердець, різноманітні
тематичні атрибути, саксофон
і скрипка – все це створювало
святкову атмосферу молодятам.

У Житомирі 40 поліцейських
поповнили лави правоохоронців
Алла Гетьман

У четвер, 15 лютого біля приміщення
Головного управління
Нацполіції у Житомирській області
відбулись урочистості
з нагоди складання
присяги на вірність
українькому народові
40 новоспечених поліцейських, які вже
завтра приступлять
до безпосереднього
виконання службових
обов’язків.
Привітав молодих поліцейських начальник ГУНП у Житомирській області В`ячеслав
Печененко.
«Кожен випуск нових поліцейських – це завжди великий плюс,
тому що той робочий склад, який
є у нас в управлінні патрульної
поліції Житомира, не дає можливості в повному обсязі виконувати
свої службові обов'язки, і тому

сьогодні ми отримали нове поповнення в кількості 40 чоловік.
Це ті поліцейські, які прийшли
для служби в патрульній поліції
і в групи реагування нашої області. На сьогодні нестача правоохоронців в області складає 9%,
втім, незабаром ми отримуємо
випускників ВНЗ, і ця цифра
зменшиться до 5%. Це нормальна цифра, вища за середню по
Україні. Сподіваємось, вже навесні буде така кількість, яка
буде нормально функціонувати
і виконувати безпосередньо усі
обов'язки, покладені на поліцію Житомирщини», – зазначив
В`ячеслав Печененко.
З вітальним словом до право-

охоронців звернувся заступник
голови Житомирської обласної
ради Максим Вілівчук, який сказав, що вибір такої професії – важливий у житті, адже поліцейські
захищатимуть наших громадян
як від внутрішніх, так і від зовнішніх ворогів.
«Я переконаний, що навіть
у найскладніших умовах ви будете вірними присязі, спрямуєте
всі свої вміння та навички на підтримання миру та спокою в державі», – зазначив Максим Вілівчук.
Молоді поліцейські працюватимуть у територіальних підрозділах ГУ Нацполіції у Житомирській області та у підрозділах
патрульної поліції.
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Багатодітна мамаполіцейський поповнила
свою родину ще 6 дітьми
Відтепер на вихованні
Світлани Зіляк 13 дітей, які
роблять її щасливою!
Світлана працює працює інспектором
зі зв’язків з громадськістю в Управлінні патрульної поліції в Житомирській області.
Тепер під її опікою перебуватимуть шість
нових членів родини.
Начальник поліції Житомирської області В'ячеслав Печенеко у своєму facebook
повідомив, що Світлана Зіляк відтепер виховуватиме аж 13 дітей, бо до цього моменту
вона вже була мамою 7 хлопчиків та дівчаток: "Патрульний поліцейський Світлана
Зіляк – багатодітна мама, яка виховує 13
дітей (!). Ще донедавна у Світлани їх було

семеро, однак, як каже вона сама, «я зрозуміла, що саме у дітях моє щастя». І прийняла рішення про опіку ще над 6 дітьми.
Щоправда, четверо старших дівчаток уже
навіть мають власні родини і проживають
окремо. Сьогодні побував у будинку, де віднині проживатиме ця світла і повна дітей
родина." Дім для такої великої родини придбали завдяки відповідним службам мерії
придбаний на кошти міста.
Колеги Світлани також розповідають,
що будинок обладнали необхідною побутовою технікою та новими меблями. Ще
у будинку може з'явитися міні-спортзал.
Такими планами поділився В'ячеслав Печененко: "Від себе плануємо допомогти
з обладнанням спортивної кімнати для
хлопчаків, а їх шестеро".

Головне Управління ДФС
у Житомирській області повідомляє:

триває кампанія декларування 2018 року.
Громадяни, які у 2017 році отримали неоподатковані під час виплати доходи, зобов'язані до 1 ТРАВНЯ 2018 року подати Податкову декларацію про майновий стан і доходи до податкового органу
за місцем реєстрації громадянина.

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

4 роки по тому
Криваві події лютого 2014 року
назавжди увійдуть у нашу історію та
залишаться в серцях багатьох як урок
того, що єднання людей сильніше за
систему, якою б незламною та нерушимою вона не здавалася.
Пройшло мало часу, щоб робити
якісь висновки про Майдан та його
вплив на історію нашої країни. Мають
пройти десятиліття, щоб суспільство
дало оцінку цих подій, і це має бути
історична, а не політична оцінка.
Велика частина людей, які вірили
у зміни, через чотири роки відчувають
розчарування. Правду кажучи, є чому.
Не Майдан є причиною негараздів та
того, що відбувається в державі зараз.
Причина у тому, що зі зміною прізвищ
система залишилася тією ж. Поки одні
віддавали свої життя на Інститутській,
інші захоплювали владу. Це були різні
люди, з різними цілями та цінностями.
І якщо одні бачили у цьому можливість
змінити країну, то інші бачили в цьому
лише інструмент приходу до влади.
Суспільство не було консолідованим
та спроможним утримати владу в країні. Всі очікували зміни системи, зміни
правил гри, щоб вони були зрозумілі
та однакові для усіх. Але нічого з цього
не відбулося, адже владу отримали
інші вихідці «системи», які ніколи її не
будуть змінювати.
Я не прихильник силового розвитку
подій у державі. Якщо найближчим
часом відбудеться нова революція
або новий Майдан – нічого хорошого з цього не буде. Новий Майдан
вже не буде мирним, де натовп захищатиметься палаючими шинами
та відібраними у силовиків щитами.
У населення дуже багато зброї, в тому
числі і нелегальної із АТО. Враховуючи, що тисячі людей мають реальний
бойовий досвід, новий Майдан буде
кривавою бійнею, після якої «система» скоріше за все залишиться, а ось
держава може не витримати!
Лише мирна зміна влади за результатами виборів, як на мене,– єдиний
цивілізований і вірний вихід із ситуації, в якій ми опинилися. Суспільство
має охочіше йти у політику та ходити
на вибори, ніж ходити на мітинги та
нові майдани.
«Система» досі залишається незмінною як на місцевому, так і на національному рівні, і більшість людей – ті ж
самі, лише змінюють партійні бренди,
а замість георгіївських стрічок одягають вишиванки… І поки чесні та свідомі
люди не будуть йти в політику з метою
встановлення цивілізованих правил –
нічого не зміниться. І сподіватися, що
це зробить хтось за нас,– не варто!

Події
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Екологи знову виявили забруднення
річки Хомори на Житомирщині
Алла Гетьман

Усім відомо, що
стан річок Хомора
і Случ на Житомирщині досить плачевний. Ситуація набула
широкого розголосу
як у Баранівському
районі, так і в нашій
області загалом.
За результатами попередніх
аналізів фахівці встановили, що
Хомора періодично забруднюється стоками зі сторони Хмельницької області. Зараз зимовий період,
і усі мовчать. Питання забрудення
річки Хомора під час звітної наради працівників Управління ДСНС
у Житомирській області у сфері
цивільного захисту порушив заступник голови Житомирської
ОДА Олексій Ясюнецький.
«Ситуація наступна: джерела
забруднення перебувають у сусідній області, і як би ми не намагались власними силами владнати цю проблему, все одно без
належної взаємодії з суміжною
областю ситуація не виправиться.
Тому я хотів би, щоб окрім формальних моментів, ми випрацювали ще якийсь момент взаємодії
із сусідньою областю, особливо
щодо такого кричущого випадку,
як забруднення річки, внаслідок
чого відбувається мор риби тощо.
Поінформуйте нас, ситуація змінилася на краще чи ні?» – звернувся до керівника ДСНС в області
Олексій Ясюнецький.
За словами начальника Управління ДСНС України в Житомир-

ській області Василя Кучина,
згідно зі звітом, їм не надали інформацію, чи є якісь покращення. Втім, відомо, що Мінприроди
звернулося до суду з позовом про
анулювання дозволу на скиди Понінківської картонно-паперової
фабрики.
«У червні минулого року було
проведено спільне засідання
хмельницької та житомирської
регіональних комісій з питань
техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій щодо
вирішення питання із забруднення річок Случ та Хомора. На сьогодні дане питання вирішується
в судовому порядку, Мінекології
подало позов до суду щодо позбавлення підприємства ліцензії
на скиди. Зараз перевірити, чи
продовжує забруднюватись річка – неможливо, бо зима, а для
цього повинна бути весна чи літо.
Громадськість поки мовчить», – зазначив Василь Кучин.
Своє чергою, заступник голови
Житомирської ОДА зауважив, що
громадськість мовчить, тому що
холодно і не смердить.
«Давайте будемо називати все
так, як воно є, адже зараз почнеться тепло, і знову буде сморід. Так,
ми постійно ведемо з фабрикою
перемовини, але я хотів би, щоб
у плані на 2018 рік була чітко
окреслена ця проблема і шляхи
її вирішення»,– наголосив Олексій
Ясюнецький.
На офіційному сайті Міністерства екології та природних
ресурсів України йдеться, що протягом кількох років представники
Державної екологічної інспекції
неодноразово встановлювали факт
порушення підприємством природоохоронного законодавства
у частині забруднення водного
басейну р.Хомора та робили при-

писи обласній державній адміністрації анулювати дозвіл на скиди
забруднюючих речовин.
«Донедавна анулювання дозволів на скиди забруднюючих
речовин було у сфері компетенцій
обласних державних адміністрацій. Це стосується і Понінківської
картонно-паперової фабрики, яка
була багаторічним забруднювачем водних об’єктів у регіоні.
Нещодавно ситуація змінилася,
і Державне агентство управління водними ресурсами України
отримало можливість анульовувати дозволи у недобросовісних
суб’єктів господарської діяльності.
Відповідний позов вже передано
до суду», – сказав Міністр екології
та природніх ресурів України
Остап Семерак, нагадавши, що наприкінці 2017 року Уряд ухвалив
постанову, яка змінила процедуру
видачі дозволів на спеціальне водокористування.
«У випадку з Понінківською
картонно-паперовою фабрикою
це дозволяє більше не чекати на

рішення обласної державної адміністрації»,– сказав Остап Семерак.
Приблизно через тиждень
на офіційному сайті Мінекології
з`явилась інформація, що 13 лютого 2018 року Державною екологічною інспекцією у Хмельницькій
області під час здійснення моніторингу річки Хомора в смт Понінка
нижче за течією від гідротехнічної
споруди, розташованої по вул. Перемоги, на поверхні води виявлено
пляму жовтого кольору.
Того ж дня спеціалістами
Держекоінспекції було відібрано
проби води в місці забруднення.
Нині тривають інструментальнолабораторні дослідження вмісту
забруднюючих речовин.
Нагадаємо, раніше експерти
з’ясували, чому гине риба у річці
Хомора. Спеціалісти стверджують, що очисні споруди Понінківської картонно-паперової
фабрики у повній мірі не виконують свою фунцію. Це і стало
причиною процесів, що призвели
до загибелі риби.

Для будівництва ЦНАПу в центрі
Житомира не вистачає дозволу Мінкульту
Алла Гетьман

Міська влада очікує на офіційні висновки Міністерства
культури України
щодо проекту будівництва ЦНАПу на
майдані Перемоги.
За словами міcького голови Сергія Сухомлина, раніше
Міністерство культури надало
нам дозвіл на використання цієї

земельної ділянки під будівництво ЦНАПу, втім, остаточних
висновків ще немає.
«За вчорашньою інформацією, ми висновків ніяких не бачимо, може, щось змінилося в міністерстві, тому поки лишається
чекати офіційної інформації від
Мінкульту», – зазначив Сергій
Сухомлин.
Також міський голова зауважив, що відносно даного питання
(проект будівництва ЦНАПу) влада відчуває на собі значний тиск.
«Для людей це бізнес, на
якому вони паразитують десятки років, договору-оренди
земельної ділянки у них немає.
Наші звернення до поліції і т. д.

безрезультатні. Сесія їм договір
не продовжила. Тобто для людей це просто бізнес, збираються
десятки чи сотні тисяч гривень,
і я думаю, що таким чином вони
готують деяких товаришів для
того, щоб просто зірвати міський
проект. Комісія з самоврядного
контролю встановила, що це самозахоплення землі. Ще рік тому
сесія не продовжила їм договір
оренди, тому що вже був проект під ЦНАП», – сказав міський
голова.
Також мер додав, що були
спроби барикад з їх сторони, але
вони не можуть застосовувати
силу, адже це не завдання комунального підприємства.

«Зараз ми чекаємо відповідних рішень, для того щоб з допомогою виконавчої служби
можна було зробити ту роботу,
яку потрібно», – зауважив Сергій
Сухомлин.
М ісце д л я майбу т нього
ЦНАПу в центрі Житомира
обиралось не випадково, а для
максимальної зручності та доступності. «Це – центр міста. Тут
проходять головні транспортні
потоки трамвая та тролейбусів.
Людям буде зручно добиратися
до цієї адміністративної установи.
Також паралельно ми будемо використовувати приміщення районних рад», – наголосив Сергій
Сухомлин.
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Місто

Середа, 21 лютого 2018

Місто онлайн: які електронні
послуги доступні житомирянам
Аліна Бойко

Набридає стояти
в чергах до безкінечних віконець
у держустановах чи
інших адміністративних структурах?
Підбірка онлайнпослуг саме для вас!
Ось що можна зробити
онлайн вже сьогодні:

Записатися до лікаря

Позбавитися звичних незручностей, пов’язаних з візитом до лікаря, житомиряни
можуть завдяки впровадженню нового сервісу. Записатися
самому або записати свою дитину до потрібного спеціаліста
тепер можна онлайн або через
термінал. Це можна зробити
за допомогою сервісу «Поліклініка без черг». Новий проект
має усунути черги, спростити
діагностику та лікування.

Замовити довідку
про несудимість
Її часто вимагають під час
прийому на роботу, подачі паперів у різноманітні інстанції,
а отримання може тривати
тижнями. Можна дещо скоротити час очікування.
Для цього потрібно зайти
на сайт h sc.gov.ua чи mvs.
gov.ua. Реєструємося через
електронний цифровий підпис або Bank ID, заповнюємо
електронну форму, вказавши
найближчий до вас сервіс, чекаємо повідомлення про те,
що документ готовий.

Забираємо довідку в обраному сервісному центрі,
показавши документ, що посвідчує особу. До слова, вибір
центру не залежить від місця
реєстрації, тож сміливо вибирайте найзручніший.

Зареєструвати
земельну ділянку
Таку можливість дає сайт
Держгеокадастру. Увійти до
системи можна за допомогою
цифрового підпису або Bank
ID, а також звичних електронної пошти та паролю. Обираємо у рубриці “Сервіси”
комірку “Заява на реєстрацію
земельної ділянки”. Після цього заповнюєте всі необхідні
поля, генеруєте пароль та проходите остаточну реєстрацію.
Система познайомить вас
зі своїми можливостями, серед яких нормативно-грошова
оцінка, інформація про права,
статистика, пошук, звітність
та навіть загадкова рубрика
Вlockchain (можна перевірити витяг, завантаживши файл
у систему). Для реєстрації
ділянки (ЗД) потрібно мати
електронний цифровий підпис.

Оформити допомогу
при народженні дитини
Електронна послуга доступна на порталі Мінсоцполітики: e-services.msp.gov.ua.
Для заповнення відкривається
електронна форма. Зазначаються відомості про дитину,
матір, батька, місце реєстрації
та фактичного проживання,
якщо вони відрізняються.
Також потрібно обрати
спосіб, у який зручно отримувати виплати: відкриття
особового рахунку у банку або

через відділення «Укрпошти».
У процесі заповнення відбувається автоматична перевірка,
користувачам сервіс також
пропонує підказки, щоб полегшити роботу.

Поскаржитись
на порушення
в громадському
транспорті
Для цього потрібно завантажити безкоштовний мобільний додаток «Всеукраїнська
книга скарг «Каратєль», зареєструватися та зайти у розділ «Житомиртранспорт». Це
безкоштовний мобільний додаток, який суттєво спрощує
та пришвидшує надсилання
громадянами скарг до органів влади. Додаток дозволяє
у кілька кліків поскаржитися
на майже всі правопорушення, пов’язані з транспортним
вузлом міста.
Заходимо у розділ «Транспорт Житомира», обираємо
проблему, яка сталася, зазначаємо номер маршруту,
номер транспортного засобу
або бортовий номер, додаємо
фото або відео і відправляємо. Автоматично фіксується
дата та час, коли це відбулося, GPS-координати, і вся ця
інформація приходить вже
безпосередньо у відповідне
комунальне підприємство.

Зареєструвати бізнес

Це можна зробити з дому
чи навіть перебуваючи за кордоном. Щоб зареєструвати
компанію незалежно від місця
перебування, потрібно зайти
на сайт Онлайн-будинок юстиції та зареєструватися там,
використовуючи електронну
пошту. Але щоб відправити
заповнену заяву на реєстрацію

або припинення ФОП на розгляд державному реєстратору,
необхідно мати електронний
цифровий підпис.
Попри застереження, що
система працює в тестовому режимі, зареєстру вати
підприємство вдасться посправжньому. Серед варіантів – юридичні та фізичні особи, також можна запросити
відомості про них та припинити діяльність чи змінити її
(якщо йдеться про ФОП).
Заповнювати форму реєстрації ФОП можна одразу
після створення облікового
запису на порталі. Заповнювати профі ль корист у вача
в к абі не т і д л я р е єс т ра ц і ї
ФОП необов’язково. Система
дає підказки, як заповнювати
поля. При онлайн-реєстрації
ФОП можна одразу заповнити
та подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування.
Після внесення даних у всі
електронні форми система згенерує реєстраційну картку та
заяву, до якої варто додати
цифровий підпис.
Розгляд заяви триватиме
до доби, крім вих і д них та
святкових днів. Результати потрібно відслідковувати в «Особистому кабінеті». Якщо підтвердження прийшло, можете
шукати себе в рєєстрі ЄДР та
завантажувати виписку для
подальших дій.
На сьогодні частина елект р он н и х с ерв іс і в п ра ц ю є
в тестових режимах. Немає
можливості користуватися
їх перевагами в кожній точці
країни, оскільки не всі населені пункти додані в базу. Але
поступово перелік послуг та
їх географія розширюються,
а інструменти вдосконалюються, тож справа лише за часом.

Зустріч із представниками спілки ветеранів
афганської війни, учасників та ветеранів АТО
У Головному
управлінні ДФС
у Житомирській
області відбулась
зустріч Олександра Лаврова з активом обласних
громадських організацій ветеранів війни Житомирської області.

Зокрема, Олександр Лавров зус т рі вс я з пр е дс та в никами ві д Житомирської
обласної спілки ветеранів афганської війни, Житомирської
обласної спілки учасників та
ветеранів АТО, ГО «Спілка
учасників та ветеранів АТО
«Союз Воїнів Добра».
Метою зустрічі представник ів громадських організацій, спілок ветеранів було
обговорення проблем, які виникають в учасників бойових
дій, питання, які потребують
вирішення: реєстрація приват-

ним підприємцем, поновлення
ідентифікаційного номера та
деякі соціальні питання.
За словами Юрі я Панасюка, такі зустрічі є продукт ивн ими, том у що мож на
звернутися до влади зі своїми
питаннями, а влада має змогу почути їх з перших вуст,
і в разі потреби – відреагувати
конкретною допомогою.
На завершення зустрічі
представники громадських організацій ветеранів війни Житомирської області вручили
Олександру Лаврову Подяку

за вагомий особистий внесок
у розвиток ветеранського руху
та захист державного суверенітет у України. Олександр
Лавров висловив слова подяки
за започатковану конструктивну роботу, бажання про плідну, системну співпрацю між
Головним управлінням ДФС
та громадськістю області, що
сприятиме підвищенню якості
прийнятого діалогу, дискусій,
створенню атмосфери довіри
влади та громадськості.
ГУ ДФС
у Житомирській області

КОЛОНКА

ТОЛЬКО
ДЛЯ МУЖЧИН,
женщинам читать
запрещено!
Каждый мужчина, наверное,
знает, что любая девушка, женщина ждет этот замечательный
весенний день – 8 Марта. И каждая верит, что если она любима,
то ее мужчина подумает о подарке заранее.
Так давайте же позаботимся
о подарках для своих женщин.
Будь это дочка, жена, сестра,
мама или пока еще просто любимая. Не советую дотягивать
до последнего, а потом бегать по
магазинам, хватая что под руку
попадется. Давайте на этот раз поступим иначе. Подумаем заранее,
что подарить на праздник.
Конечно, самые приятные подарки: дом, машина, путешествие
в Париж или iPhone последней
модели. Но что подарить, если
все это уже есть?
Я предлагаю несколько классических, но всегда модных вариантов с учетом нашей геопозиции,
которые будут приятны вашей
женщине и которые подчеркнут
ваше внимание и заботу о ней.
Арт-букет
Да, да, да… Цветы никто не отменял! Все женщины любят цветы,
ведь они украшают нашу жизнь,
к тому же это идеальное дополнение к любому подарку. Только не
покупайте цветы в первом киоске,
а закажите заранее. Сейчас в моде
флористические композиции, букет в дизайнерских коробках или
всего один цветок, но с правильно
подобранным к нему декором.
Специально обученные флористы
сделают целый шедевр из цветов.
Совет: Проверено лично, я рекомендую Флориаль (Житомир),
www. florial.com.ua
Продолжение в следующем номере.

Илона Колодий

6

WWW.20MINUT.UA

КУТОЧОК

ВОДІЯ
Леонід
ГРОМІК,
завідувач другого відділення
Житомирського
професійного
політехнічного
ліцею

Світло і темрява

(закінчення теми, початок
у №5 від 14 лютого 2018 року)
Цей пускорегулювальний апарат
(баласт) для генерації високої напруги для запуску ксенонових ламп має
чималу ціну і впливає на навантаження
генератора, до того ж спостерігається
підвищена витрата пального (від 0,2
до 0,4 літрів на сто кілометрів пробігу). Іще один недолік – неправильне
корегування, яке створює проблеми
для транспорту, що рухається назустріч.
Технології не стоять на місці, і нове
покоління – світлодіодні лампи – займають своє місце. Вперше інфрачервона емісія на напівпровідникових елементах була зареєстрована
у 1955 році працівником компанії
«Radio Corporation of Amerika» Рубіном Браунштейном, але перший світлодіод, що дає випромінювання на
напівпровідниковому переході, був
отриманий працівником компанії
«Teхаs Instruments» Бобом Б’ярдом
і Гарі Пітманом у 1961 році.
Еволюція світлодіодів у 1960–1970х роках поступово привела до створення світлодіодів, що мають колір
від червоного до зеленого. На початку
1980 року з появою нового матеріалу
GaAlAs (галій – алюміній – арсенід)
почалася революція у виробництві
світлодіодів. У лампи розжарювання близько 80–90% споживаної
потужності витрачається на її нагрів,
а світлодіодні лампи є енергоощадливими та споживають від 3% до 60%
потужності, необхідної для звичайних
ламп розжарювання для досягнення
потрібної колірної температури (шкала
Кельвіна). Світлодіодні лампи мають
високий індекс передаваня кольору,
удароміцну конструкцію і міцність під
час вібрацій, тому їх і використовують
для установки в автомобілях. Світлодіодні лампи не бояться частих вмикань
і вимикань. Термін служби лампи – понад 100000 годин (11 років).
Судячи з досвіду, такі надійні і довговічні лампи ми отримаємо через 100
років, а те, що маємо, витримує набагато менше. І недарма на упаковці
пишеться дата продажу, а через рік –
максимум два її вже можливо утилізувати. А все тому, що те, що якісне,– має
відповідну ціну, яка не для всіх. Пара
якісних світлодіодних ламп коштує як
автомобіль старого сімейства ВАЗ.
Приємна новинка в конструкції
сучасних автомобілів – автоматичне
перемикання світла, яке вам перешкоджає рухатись. Але поки ця новинка не
дійшла до нас – поважайте тих, хто на
дорозі і користуйтесь світлом з розумом і згідно з правилами.
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Акцент тижня

Ільменітові війни:
патріотично налаштована
громада повернула
області вкрадені мільярди
Анастасія Ліберман

Великий бізнес
тягнеться до ільменіто-апатитових родовищ Житомирщини,
проте місцеве населення не хоче бачити
в себе ні екскаваторів,
ні кар'єрів. Саме тому
жителі Народицького району разом
з громадськими діячами звернулись до
суду, аби відмінити
відкриття шахт з видобутку ільменітових
руд.
23 лютого минулого року
Житомирська облрада на сесії
погодила рішення про видобуток ільменіту підприємствами-прокладками ПП ДБР‑3 та
ТОВ «АБВ‑4». Цей проект рішення повинен був виноситися на
голосування «за відмову». Але
голова облради поставив «підтримати» це питання, порушивши 46 та 47 статтю регламенту,
адже це суперечить проекту
рішення та рекомендації профільної комісії.
«Ширма прийняв рішення
наперекір профільній комісії, яка
відмовила в наданні дозволу на
розроблення документації по
видобутку ільменіт-апатитових
руд у Древлянському заповіднику
Народицького району», – коментує ситуацію заслужений юрист
України Наталія Циганчук.
Депутати два рази голосували
на девятій сесії 23 лютого 2017 р.
за пропозицію повернутися до
голосування, щоб виправити ситуацію, але 4 фракції практично
в повному складі не підтримували переголосування. Це БПП,
Радикальна партія, «Самопоміч»
та «Свобода». Голосування за повернення набрало 32 голоси (для
прийняття рішення треба 33).
Своє чергою, голова облради Володимир Ширма робив вигляд,
що взагалі не розуміє, про що
йде мова, про які порушення регламенту йому говорять і що від

нього вимагають. Коли розглядали пропозицію повернутися до
переголосування, особисто він
не підтримав рішення, а потім
лиш розводив руками, коли не
вистачило голосів.
«Коли депутати отямились,
поставили на переголосування,
рішення не набрало відповідної
кількості голосів. «Батьківщина»
через певний час збирала підписи
для того, щоб провести позачергову сесію і відмінити це рішення.
І, як результат, трьом фірмам-прокладкам, що мали статутний капітал 1 тис. грн, надали дозвіл на
розробку ільменіт-апатитових та
цирконієвих руд в Олевському,
Народицькому та Житомирському районах. Таким чином, були
порушені права громадян, адже
без їх згоди були надані дозволи,
більше того, облрада погодила
дозвіл на вирубку лісу у Народицькому районі (я підкреслю,
це – заповідник) – 80 га лісу мало
бути знищено», – розповідає Наталія Циганчук.
За словами активіста Ігоря
Малі, жителі Народицького району проти відкриття шахти
з видобутку ільменітових руд,
селяни бояться, що видобуток
ільменіту зруйнує усю екосистему і в їх районі незабаром буде
пустеля.
«Після рішення облради до
мене та заслуженого юриста
України Наталії Циганчук звернулись жителі Народицького
району. Люди бідкались, що виробництво ільменіту, по-перше,
вдарить по здоров’ю людей, адже
це – дуже шкідливе виробництво,

а по-друге, корисну копалину
будуть перевозити через 3 села,
що знищить дороги, які й так
не на вищому рівні. Ми стоїмо
на колінах у Європи, просимо
мільярди, а самі даруємо великі
гроші невідомо кому. Це просто
парадокс! Ми створюємо ОТГ,
але виходить, що ніхто не прислуховується до них. То навіщо
їх було сторювати? Ця ситуація –
повна неповага до людей і законодавства України», – розповідає
активіст Ігор Малі.
14 лютого цього року відбувся
суд, який скасував рішення облради та повернув родючі землі
громаді.
«Ми подали позов до суду
з проханням відмінити рішення

облради. Суд першої інстанції
ми програли, до нас скептично
поставились представники облради. За їх словами, ми дарма
втрачаємо час. Але вже 14 лютого ми перемогли та повернули
громаді лісові угіддя, корисні
копалини, а державі – кошти та
можливість завести туди нормального інвестора. Це свідчить про те, що не все втрачено
і у правовому полі працюють
справедливі та чесні судді», – наголошує Наталія Циганчук.
Щодо рішення облради про
надання дозволу ТОВ «АБВ‑4»
на видобуток ільменітових руд
у Олевському районі Наталія
Циганчук у коментарях журналістам газети «20 хвилин» розповіла, що вийшло непорозуміння
з боку місцевих депутатів, і як
результат – рішення досі в силі.
«Коли ми готували позов
до суду, аби наш документ мав
силу, потрібен був підпис когось
із місцевих громадян. Депутат
облради Олександр Миколайчук
погодився подати документ від
себе. Я написала заяву, скинула йому на електронну пошту,
а Олександр так її нікуди і не подав. Тому на сьогодні питання по
Олевському району залишається
відкритим», – розповідає Наталія
Циганчук.
Загалом наявних світових запасів ільменіту вистачить на 130
років, в Україні при розумному
використанні вони можуть послужити людям ще майже півтисячоліття.
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Болюче питання

Зима у Житомирі показала
не лише комунальні проблеми,
але й – освітянські!
Микола Корзун

На початку лютого 2018-го року
житомиряни стали
споживачами цілого потоку фактів
і новин на популярну нині освітянську тему. Популярну зі зрозумілих
причин, бо в Україні у черговий раз
розпочато освітню
реформу, а розмови
про «Нову українську школу» вже досягли рівня легенд.

Карантин – то
не проблема, але
з м’ясом – біда?
Але не стільки і не тільки
проек т «Нової у краї нської
школи» збуджував у лютому
2018 -г о рок у у ваг у бат ьк і в
б і л ь ш о с т і ж и т ом и р с ь к и х
шкіл, ліцеїв і гімназій. Йшлос я п ро бі льш п риз ем лен і,
навіть більше – про побутові
речі житомирського шкільного життя. Ну, наприклад,
чергове двотижневе «сидіння»
школярів через запроваджений у місті карантин назвати
визначною под ією із будьяким присмаком сьогодні не
можна. Що не кажіть, а до карантину посеред зими і вчителі, і учні (так само, як і їх
батьки) у Житомирі звикли.
Це, по суті, звичне, або, словами шкільної науки, хрестоматійне явище. Але про м’ясо,
яке постачали до шкільних
їдалень, про те, що воно було
далеко не бездоганної якості,
у Житомирі говорять і досі.
При чом у – н а в с і х р і в н я х
і у багатьох засобах масової
інформації. Як завжди, продовольча тема у школах міста оповита масою фактів, але
винуватих у тому, що м’ясо
було неяк іс ним, начебто й
немає. Чиновники від освіти
заявили, що відповідальність
за якість несе постачальник,
а к е р і в н и к и о с в ітя н с ьк и х

установ вже встигли навіть
опублікувати звернення, де
висловили обурення тим, що
у всіх шкільних продовольчих бідах та негараздах хтось
п р а г н е з в и н у в а т и т и с а ме
освітян.

Шкільні фінанси –
суцільний ребус,
а до них – ще й дизайн!
Зрештою, м’ясні пристрасті у школах починають згасати, бо на поверхню міських
новин у Житомирі зненацька
вискочила історія із закупівлею освітянського начинн я
для одного із житомирських
дитячих садочків, який планують «здати в експлуатацію»
після тривалого і недешевого
капітального ремонту. Депутати Житомирської міської
ради під час підготовки до
чергової сесії мали вирішити, в яку саме суму обійдеться
обладнання для оновленого
садочка. Кошторис для закупівлі найбільш необхідних
у дитса дк у речей гот у ва ла
керівник дитячого дошкільного закладу, але навіть поверхового погл я ду деп у татам вистачило для того, щоб
д ійти вис новк у про те, що
вартість закупівель помітно
завищена. Посуд із ножами
та виделками, кастрюлі, пилосмоки, рушники, ноутбук
і навіть канцелярські товари
потягнули у кошторисі більш
як на п‘ять мільйонів гривень.
Сьогодні в управлінні освіти
зазначили, що кошторис складено із помилками та прорахунками, а тому лише йдеться
про його «проект». Звісно,
наступна спроба оформити
за явк у на зак у півлю кон че
необхідних товарів для роботи дитсадочка буде зроблена
наново, але, як кажуть, осад
від занадто дорогих забаганок міської освіти все ж таки
залишився. І хто винуватий
у тому, що завідувач дошкільної установи «промахнулася»
на декілька мільйонів, питання вже й навіть не стоїть. Бо
на поря д к у ден ному деп утатської у ваг и виник ла ще
одна цікава історія навколо
дизайнерських послуг у ході
спорудження нового корпусу
міської гімназії № 3. Як відомо, одне з приміщень гімназії
зазнало раптових руйнацій
влітку 2016-го року, а вже за

півроку керівництво міста заявило про те, що проведено
відповідальний конкурс серед проектів новобудови, тож
ще за рік гімназія запрацює
у нормальному режимі. Восени 2017-го року плани міської
влади довелося відкорегувати
і перенести терміни готовності новобудови на вересень
2018-го року. Водночас керманичі міста підкреслено наголошували, що оновлена гімназія
має перетворитися у найсучасніший освітянський заклад
європейського рівня. Очевидно, якраз посилання на отой
«європейський рівень» і стало
передумовою для виникнення
задуму про особливий дизайн
для окремих приміщень гімназичного простору. Йшлося
про 600 квадратних метрів, які
потребують дизайнерського
вирішення для того, щоб дітям було не лише тепло і просторо, але й зручно та цікаво.
Цього, власне, ніхто й не заперечує. Але у середовищі депутатів Житомирської міської
ради до чиновників від влади,
а також (хоча й меншою мірою) – до керівників міської
освіти виник ли запитання.
Насамперед, чому і на якій
пі дс таві головним претендентом на виконання дизайнерського проекту оснащення
приміщення Житомирської
гімназії № 3 став архітектор із
Харкова. Більше того, депутати Житомирської міської ради
зажадали побачити запропонованого фахівця-харків‘янина
під час засідання хоча б однієї із депутатських комісій.
Адже йшлося про 195 тисяч

гривень, які бюджет міста має
заплатити за виготовлені ескізи та малюнки майбутнього
простору гімназії № 3. За відсутності самого претендента
на виконання вищезгаданого
дизайнерського проекту перед
депутатами міської ради двічі
з‘являвся головний архітектор
Житомира Юрій Безбородов.
Він намагався переконати депутатів у тому, що саме фахівець із Харкова має відповідну
кваліфікацію, а вартість його
послуг є оптимальною на ринку дизайнерських послуг України. Щоправда, коли у міськраді постало питання про те,
чи має шанований фахівець
із Харкова досвід дизайнерського облаштування шкільних приміщень, то виявилося,
що він поки що відзначився
у дизайнерських проектах громадських установ і ресторанів.
Втім, депутати міської ради,
які сьогодні ретельно ділять
«крихти» міського бюджету
для нагальних потреб міста,
прагнуть дізнатися і переконатися не лише у кваліфікації
харків‘янина, але й зрозуміти чи хоча б уявити вартість
практичного втілення дизайнерських малюнків та ескізів
у життя. Адже вартість добудови приміщення гімназії № 3
і так коливається навколо кругленької суми, що вимірюється
40 мільйонами гривень. Тож
віднайти кілька додаткових
«дизайнерських» мільйонів
для завершення спорудження
гімназії буде важко. Тому певним компромісом у ситуації
навколо послуг проектантадизайнера стала пропозиція

депутатів оголосити конкурс
на виконання дизайнерського проекту із облаштування
примі щен ь оновленої г імназії. Цілком можливо, що
у ньому візьму ть у часть не
лише харк ів’яни, кияни чи
одесити, але й житомиряни.
І вартість своїх проектів автори змушені будуть захищати
не лише перед чиновниками,
але й перед депутатами і громадськістю міста. До речі, це
абсолютно цивілізована практика у багатьох країнах, у ряді
міст-мегаполісів, у тому числі
й українських. Але треба поспішати і діяти негайно. Адже
конкурс, якщо його оголосять,
має відбутися у максимально
стислі терміни, бо вже навесні
і влітку поточного року, коли
роботи із впорядкування вже
збудованого корпусу гімназії
№ 3 будуть у розпалі, а гімназисти відпочиватимуть на
канікулах, треба братися вже
за вті ленн я дизайнерських
проектів. Звісно, кращих чи
найкращих.
Ну а палітра суто освітянських проблем та питань, які
ледь не щотижня вигулькують
у мереживі житомирського
міського жит тя, вже дав но і перекон ливо натякає,
що проблематика шкільної
освіти у Житомирі має торкатися вирішення не лише
звичних для влади проблем
із ремонтами та оснащенням
шкіл, але й того, як відбувається і наскільки сучасним,
демократично-цивілізованим
є освітянський процес у Житомирі. І тут, як кажуть, роботи – непочатий край!
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Кримінал

Азербайджанця,
На Житомирщині викрили
якого підозрюють
мережу виготовлення
у вбивстві в кафе
фальсифікованого алкоголю
Вилучено 6 тонн
на Сінному ринку,
лікеро-горілчаної
яку ділки
випустили під заставу продукції,
збували на території
Сергій Герман

У п`ятницю, 16 лютого, за громадянина
Азербайджану Ібрагіма Гасімова внесли
заставу в більш ніж
півмільйона гривень.
Дану інформацію журналістам
«20 хвилин» підтвердили в Головному управлінні Нацполіції в Житомирській області.
«У нас є інформація, що вже
внесена застава у розмірі більше 500 тис. грн, яку визначив
суд як міру запобіжного заходу
тримання під вартою з можли-

вістю внесення застави. За процедурою, особа, яка вносить заставу, показує квитанцію, і там
вже відбувається звільнення
підозрюваного», – розповіла начальник відділу комунікацій
поліції Житомирської області
Алла Ващенко.
Нагадаємо, наприкінці травня 2016 року в одному із закладів
харчування на ринку з вогнепальної зброї було вбито 29-річного
житомирського підприємця. Тоді
винуватцю вдалося зникнути
з місця події. Поліцейські, які
працювали над розкриттям зухвалого злочину, встановили особу
підозрюваного. Чоловіка, вихідця
з кавказького регіону, було оголошено у міжнародний розшук.
А 2 лютого кримінального авторитета заарештували.

Під Житомиром
припинили нелегальне
виробництво вугілля
16 лютого у лісовому масиві між селами
Боляркою та Василівкою Житомирського
району поліцейські
виявили бочки,
якими активно випалювалося деревне
вугілля.
Як інформують у відділі комунікації поліції Житомирської
області, про це правоохоронців
повідомили місцеві жителі.
Жодних дозвільних документів
для такого промислу власник
не надав. Вилучено деревину та
уже готове вугілля. Розпочато
кримінальне провадження.
Під час перевірки отриманої
інформації працівники слідчооперативної групи, які виїхали
на місце події, виявили на узліссі
6 бочок для випалювання деревного вугілля.
– У ході огляду місця події ми
зафіксували функціонування нелегального промислу, складовану
готову продукцію та заготовлену для спалювання сировину.
З’ясувалося, що земельна ділянка, де було встановлено металеві бочки, належить 59-річному

місцевому підприємцю. Однак
жодних дозвільних документів на
такий вид діяльності чи викиди
в атмосферу забруднюючих речовин у власника не було, – розповів
начальник Житомирського відділення поліції Сергій Крошко.
Відтак правоохоронці припинили нелегальний промисел.
На місце події було викликано
працівників екологічної інспекції
для фіксації рівня шкідливих викидів у повітря. З узлісся поліція
вилучила готове деревне вугілля,
розфасоване у понад 720 мішків,
близько 45 кубометрів деревини,
а також знаряддя.
Відповідна інформація внесена до Єдиного реєстру досудових
розслідувань за ч. 1 ст. 241 (Забруднення атмосферного повітря) ККУ.
За забруднення або іншу
зміну природних властивостей
атмосферного повітря шкідливими для життя, здоров'я людей
чи для довкілля речовинами,
відходами або іншими матеріалами промислового чи іншого
виробництва внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це
створило небезпеку для життя,
здоров'я людей чи для довкілля,
чинним законодавством передбачено покарання у вигляді штрафу або обмеження волі строком
до 3 років.

області. Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури
області.

Новоград-Волинською місцевою прокуратурою, за оперативного сприяння співробітників
Управління захисту економіки
в області Департаменту захисту
економіки Нацполіції України,
викрито групу осіб, які займалися
виготовленням, транспортуванням та реалізацією фальсифікованих алкогольних напоїв.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 199 КК
України, проведено низку слідчих
(розшукових) дій та встановлено
7 складських приміщень, де виготовляли коньяк та горілку під
видом відомих марок.
Крім цього, встановлено майже 20 місць збуту фальсифікованої
лікеро-горілчаної продукції на
території Житомирської області.
Протягом 15–16 лютого 2018
року прокуратурою спільно

з Управлінням захисту економіки
на підставі ухвал суду проведено
11 санкціонованих обшуків у місцях виготовлення та зберігання
продукції, під час яких виявлено
та вилучено 2,4 т спирту, 3,6 т готової лікеро-горілчаної продукції
(635 літрів коньяку та 3 т горілки),
5 літрів ароматизатору «коньяк».
Також під час обшуків виявлено
грошові кошти на суму 4000 доларів США та 60000 грн, різного
виду пакувальний матеріал та
безпосередньо транспортний засіб, який використовували для доставки фальсифікату споживачам.

Зараз вирішується питання
про накладення арешту на вилучену продукцію.
Таким чином, завдяки спільним
злагодженим професійним діям
прокуратури та органів правопорядку ліквідовано мережу виготовлення та розповсюдження лікеро-горілчаної продукції сумнівної
якості групи підакцизних товарів.
Дос удов е розс л і ду ва н н я
у кримінальному провадженні
проводить Новоград-Волинський
відділ Нацполіції. Процесуальне керівництво здійснює місцева
прокуратура.

Житомирські прикордонники
завадили переміщенню психотропів
Протягом тижня
прикордонники відділу «Овруч» Житомирського загону тричі
виявляли медичні препарати психотропної
дії в іноземних осіб, які
прямували через державний рубіж.
Про це повідомляють у пресслужбі Житомирського прикордонного загону Північного регіонального управління Державної
прикордонної служби України.
Так, 14 лютого охоронці кордону спільно зі співробітниками
митниці в пункті пропуску для
автомобільного сполучення «Виступовичі» в ході огляду автомобіля «Тойота» російської реєстрації
виявили ампули із сильнодіючою
психотропною речовиною «трамадол». Їх у салоні автівки віз
громадянин Республіки Молдова.
Чоловік проходив оформлення на

в’їзд в Україну.
Того ж дня при оформленні
потягу сполученням «Кишинів – Санкт-Петербург» в пункті пропуску для залізничного
сполу чен н я «Вис т у пови чі»,
правоохоронцями в 32-річного громадянина Молдови було
виявлено психотропні пігулки
«BROMAZEPAM». Чоловік, виїжджаючи з нашої держави, намагався перевезти медичні препарати
в сумці серед особистих речей.
Трьома днями пізніше в ході

спільного прикордонно-митного оформлення громадянки
Російської Федерації, яка в якості пасажира мала намір в’їхати
в Україну, прикордонники за допомогою службового собаки в жіночій сумочці виявили таблетки
із вмістом наркотичної речовини
«фенозепам».
За всіма фактами виявлення
психотропних медикаментів
працівниками митниці складено
відповідні документи. Лікарські
препарати вилучено.
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Великий піст 2018:
як провести ці дні та
від чого слід відмовитись
Алла Гетьман

Цього року Великий піст розпочинається 19 лютого
і завершиться 7 квітня головним християнським святом –
Світлим Христовим
Воскресінням, або,
як кажуть у народі,
Великоднем. Про
особливості Великого посту журналістам «20 хвилин»
розповів настоятель
Свято-Михайлівського кафедрального собору о. Богдан Бойко.
Головна мета Великого посту – очищення людської дущі
через молитву та обмеження
в їжі.
«Зараз почавс я Великий
піст. Чому саме Великий, тому
що перед Воскресінням Ісуса
Христа, тобто перед Пасхою,
як ми кажемо в народі. І ми
поклали його на себе заради
страждань Ісуса, задля того,
що він заради нас постраждав, ві дкрив нам рай, тому
що до того він був закритий.
Ісус страждав, щоб дати нам
можливість, всім, хто духовно
працює на д собою, у війти
в рай. Бог зійшов на землю,
взяв наше тіло, жив тут і заради нас прийшов у страждання
і хресну смерть. Тому ми постимо, покладаємо на себе так
звані страждання в обмеженні
їжі, але це не є основним. Головне в цьому пості – це молитва,
справи доброти і любові, пожертви та милосердя. Святі
отці Василь Великий та Іоанн
Златоуст й інші казали так:
«Ваші уста смердять від посту, а ви гризете один одного»,
тому це дуже важливо. Заклик
церкви такий: ви повинні звернути увагу на те, як ставитесь
до своїх батьків, дітей, як ви
ставитесь один до одного, на
роботі і т. д. Тобто всюди в нашому житті що ви робите доброго один для одного, а що
зробили погано, тому потрібно
усвідомити це, щоб мінятися
в цьому житті. І друге – подвиг

молитви. Ми вчимо зараз молитися, а чому? Тому що ми до
цього часу забули, лінувалися
молитися, а потрібно увійти
в рамки духовного життя. Така
пропозиція церкви кожному
православному християнину.
Ви ж добре розумієте: коли ти
добре наївся, то хочеться спати (як приклад). Тому церква
пропон ує, щоб ми обмежили себе у їжі, бо для подвигу дуже важливо, щоб наше
тіло було поставлено в певні
рамки, які також стимулюватимуть тіло не заважати духовній стороні посту», – розповів
о. Богдан Бойко.
Також п і д час Ве ликог о
посту в храмах проводяться
великі (довгі) молитви.
«Однією з характерних особливостей богослужінь періоду Великого посту є читання
Великого покаянного канону
святителя Андрія Критського.
Згідно з уставом Православної Церкви, цей канон прочитується частинами на великому
повечір’ї з понеділка до четверга першої седмиці Великого
посту. Це молитва покаяння,
молитва нагадування нам про
певні пристрасті та гріхи, які
людина робить, тому церква
закликає до покаяння», – наголосив настоятель Свято-Михайлівського кафедрального
собору о. Богдан Бойко.

Корисно
КОЛОНКА
Як протидіяти
домашньому насильству?
З 7 січня 2018 року набрав чинності новий Закон «Про запобігання
та протидію домашньому насильству», який запровадив нові механізми захисту дітей і жінок від домашнього насильства. В рамках проекту
«Я маю право» ми надаємо відповіді
на найбільш актуальні питання.
Хто несе відповідальність за
домашнє насильство?
Подружжя; особи, які проживають (проживали) спільно однією
сім’єю, їх родичі; опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі.
Нові суб'єкти: колишнє подружжя;
наречені; особи, які мають спільних
дітей; батьки або діти одного з подружжя (колишнього подружжя).
Що робити у разі домашнього
насильства?
Одразу викликати поліцію – 102. Звернутися за безкоштовною правовою допомогою:
0800‑213‑103 (Єдиний контактцентр безоплатної правової допомоги – цілодобово та безкоштовно
у межах України.
ВАЖЛИВО! Не мовчи! Повідом
про будь-які випадки фізичного,
сексуального, психологічного, економічного насильства! Ти маєш право
на безпеку і захист!
Держава гарантує захист від
кривдника.
За ініціативою поліції або за заявою постраждалої особи до кривдника може бути застосовано терміновий
заборонний припис, що передбачає:
– зобов’язання залишити місце
проживання (перебування) постраждалої особи;
– заборону на вхід та перебування у місці проживання (перебування)
постраждалої особи;
– заборону в будь-який спосіб контактувати із постраждалою
особою. За невиконання припису – штраф, громадські роботи або
адміністративний арешт. Термін дії
припису – до 10 діб.
На більш тривалий термін видається обмежувальний припис. Підстава: заява потерпілої особи або
її представника, батьків, родичів,
органу опіки та піклування. Рішення
про застосування обмежувального
припису приймає суд.
Передбачає:
– заборону перебувати в місці
спільного проживання (перебування);
– усунення перешкод у користуванні майном потерпілою особою;
– обмеження спілкування з постраждалою дитиною;
– заборону наближатися на
визначену відстань до місця проживання (перебування), навчання,
роботи, інших місць відвідування
постраждалої особи;
– заборону особисто і через третіх
осіб розшукувати постраждалу особу,
переслідувати її, спілкуватися з нею;
– заборону вести листування,
телефонні переговори з постраждалою особою.
Термін застосування – до шести
місяців.
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Тема номера

У Житомирі після

ДІТИ ХВОРІЮТЬ

Катерина Трохимчук
спеціально
для «20 хвилин»

Здоров’я – найцінніший дар від батьків
і природи. І як тільки
трапляється лихо,
ми, звичайно, сподіваємось на професійність та чуйність
лікарів. Однак багато
хто не знає, що, переборовши одну хворобу, можна почути
про новий, не менш
небезпечний діагноз –
вірусний гепатит «В».
У пересічної людини виникає питання: як може з’являтися
такий вірус у стерильних умовах
лікарні? Розводячи руками та уникаючи публічного з’ясування точ-

ної причини, лікарі все частіше,
хоча й обережно, визнають, що
джерелом потрапляння інфекції
є донорська кров.
– Ми пройшли 12 блоків лікування хіміотерапією. Начебто
все було добре, але після лікування
у моєї доньки виявили вірусний
гепатит «В», який потім став
хронічним. На питання щодо причини захворювання лікарі розводять
руками. Моя особиста думка, як
і думка всіх мам, чиї діти також
захворіли, що це від переливання
крові, – ділиться мама хворої Олі.
Дівчинка в 3-річному віці
потрапила з тяжким діагнозом
в онкогематологічне відділення обласної дитячої лікарні. Переживши
недугу, організм дитини з раннього
віку постійно бореться з важкими
наслідками зараження крові.
– Зараз мені вже не так важлива причина захворювання, для мене
головне – вилікувати. Від початку
лікування минуло сім років. Лікування ускладнене через поступове
звикання організму до препаратів.
Держава не виділяє ліки, тому ми
самі шукаємо через фонди та благодійні організації. Ціна одного препарату бараклюд складає 6 тис. грн.
 На фото: головний лікар Житомирського обласного центру крові Анатолій Чугрієв

 На фото: керівник Управління охорони здоров’я Микола Суслик

Тому я дуже хочу, щоб питання зараження після переливання крові
гепатитом В порушувалося.
Зібрані мамою Олі документи
(на фото) підтверджують, що на
гепатит дитина захворіла саме
в процесі лікування, під час якого неодноразово здійснювалось
переливання крові.
– До потрапляння у відділення
моя дитина не хворіла гепатитом.
Під час лікування, коли здійснювалося переливання, ми дізналися, що
отримали ще один серйозний недуг.
Зараз ми поки не лікуємось від гепатиту В, оскільки імунна система
мого сина «на нулі» і лікування буде
недієвим, – повідомила мама Євгена.
Пацієнти онкологічного відділення та хворі на гемофілію належать до основної групи ризику.
Саме вони найчастіше потребують донорської крові, через брак
якої в екстреному випадку інколи роблять пряме переливання
потенційно враженої гепатитом
крові. До того ж в Україні досі використовують застарілу методику
перевірки на вірус через вироблені організмом антитіла. У світі
давно перейшли на сучасне об-

ладнання, яке дозволяє швидко
знаходити сам вірус, не чекаючи
реакції організму.
Однак замінювати апаратуру
держава не квапиться. Натомість
досі десятки мільйонів у масштабах країни йдуть на придбання
тих же машин, що визначають
не вірус, а антитіла. Про згубні
наслідки такої політики можна
переконатися, поспілкувавшись
із завідувачкою інфекційно-боксового відділення обласної дитячої
лікарні Ольгою Марченко.
– За моїми даними, зафіксовано
40 дітей, які хворіють гепатитом
Б, 18 з них є онкохворими. Ви маєте
розуміти, що пацієнти виліковуються, дорослішають, тому підрахунки постійно оновлюються.
Точного, чіткого підрахунку немає.
Аналізуючи та обстежуючи пацієнтів, розуміємо, що вони хворіють
після переливання крові, – визнає
Ольга Анатоліївна.
– Є два шляхи запобігання даній проблемі. Перший – покращити
поточний стан справ в обласному
центрі крові. Другий, більш реальний, шлях – це щеплення проти гепатиту В. Чомусь сучасні батьки

упереджено ставляться до щеплень,
і тому їх не роблять. Щеплення
потрібно виконувати з інтервалом
між місяцями за схемою «0–1–6».
Якщо виникає ситуація, що дитина захворіла і потребуватиме донорської крові, то профілактику
у вигляді щеплень можна робити
екстерном за схемою «0–7–21» з інтервалом між днями. Звертаюсь до
всіх батьків: краще попередити ризики захворіти на гепатит В, аніж

 На фото: голова БФ Разом
до життя Людмила Свобода
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Тема номера

переливання крові

ГЕПАТИТОМ
довгий час лікуватись від серйозної
недуги, – зауважує Ольга Марченко.
В той же час відомий дитячий
терапевт Євгеній Комаровський
нещодавно досить критично висловився щодо сьогоднішнього
захисту від гепатиту шляхом щеплень. За його словами, вакцина
проти гепатиту Б не зареєстрована
офіційно в Україні. За нею необхідно роками стояти в черзі. Багато
батьків, аби провести щеплення
малечі, змушені їхати за кордон.

Застаріле обладнання
нічого не гарантує
Голова благодійного фонду «Разом до життя» Людмила
Свобода, яка вже більше 7 років
опікується онкогематологічним
відділенням, скаржиться на те,
що маленькі пацієнти після отримання донорської крові хворіють
Гепатитом Б.
– Довгий час я опікуюся пацієнтами дитячого онкогематологічного відділення. Можу із впевненістю
сказати, що більша частина наших
діток хворіє на вірусний гепатит
В саме через переливання донорської крові. Лікування непросте,
ліки коштують дорого. Дитина
тяжко хворіє і в додаток отримує
ще й цю недугу. Я дуже хочу, щоб
на це звернули більше уваги і старалися в межах своїх можливостей
вирішити цю проблему» – наголосила Людмила Свобода.
Під час спілкування завідувач
онкогематологічним відділення
дитячої лікарні підтвердила, що
питання захворюваності Гепатитом В неодноразово обговорювалось серед лікарів. Проте зі 100%
вірогідністю довести, що діти заражаються після переливання
крові, неможливо. Це гіпотеза.
Вочевидь самі лікарі не в праві
оприлюднити всі документи,
які б це підтвердили.
З наших джерел відомо, що
гепатитом заражаються навіть
працівники установ, де здійснюється переливання крові. Проте
в обласному управлінні охорони
здоров’я повідомили, що ніколи
не чули про таку проблему і, посилаючись на відсутність офіційних підтверджень, відмовилися
від коментарів.
В обласному центрі крові переконані, що виною всьому скрутне фінансове становище. З 2000
року робота централізована
в Житомирі з двома філіями в Ко-

ростені і Новограді-Волинському.
При цьому компонентами крові
слід забезпечувати лікарні по всій
області. Та чи здатен центр крові
повноцінно працювати при недофінансуванні? З таким запитанням я звернулася безпосередньо
до головного лікаря установи
Анатолія Чугрієва.
– На сьогодні ми маємо багато проблем, а головна – це відсутність потрібного обладнання. Кожного року ми подаємо до
управління охорони здоров’я бюджетні запити, де прописуємо,
що нам потрібно і скільки воно
коштує. З 2005 року ми не отримали жодного обладнання. Те, яке
ми зараз маємо, не гарантує нам
належного результату, бо воно
застаріле, – відверто зізнався
Анатолій Миколайович.
Служба крові знаходиться
в критичному стані і потребує негайного фінансування. Центр крові
за 2017 рік отримав 11,8 млн грн,
що становить 47% фінансування
від потреби. В цей же час обласний центр крові вкрай потребує
нових технологій для отримання
та зберігання компонентів крові,
зокрема тромбоцитів і плазми.
Також необхідне обладнання для
виготовлення компонентів крові
(центрифуги, фракціонатор крові,
швидкозаморожувач крові) та впровадження методу вірусної інактивації окремих доз компонентів крові
для переливання. І це озвучені керівником центру основні потреби,
не кажучи про вкрай необхідний
ремонт основної будівлі.
Житомирський обласний
центр крові не втрачає надії на
покращення свого становища.
Нарешті, хоча й тимчасово, вирішена проблема із наявністю
сетів для отримання компонентів
крові – тромбоцитів. Сети виділяла держава, тому їх не вистачало.
Цього року вперше Житомирська
обласна рада погодилась виділити 500 тис. грн на закупівлю сетів
і 267 тис. грн на контейнери для
донорської крові та тест-системи
на виявлення інфекцій.
На разі сетів та тест-систем вистачає, а як бути далі – невідомо.
Питання стоїть не про розвиток
установи, а про збереження служби крові. Своєю чергою, головний
лікар планує озвучити пропозиції щодо поступового переходу
служби крові на платні послуги,
що можливо лише в разі підтримки депутатського корпусу.

Безвихідь із невгамовним
інвестором
Зі своєї сторони, в управлінні
охорони здоров’я облдержадміністрації вважають, що центр крові
має себе фінансувати на грантовій
основі. Не дочекавшись коштів
благодійників, центр вдався до
продажу посередникам залишків
плазми крові.
– Для того, щоб закрити наші
«дірки» і, умовно кажучи, не викинути плазму після закінчення терміну зберігання, ми вирішили продавати плазму фірмі «Біофарма».
Звісно, за низькою ціною, оскільки
плазма з часом втратила більшу
частину своїх властивостей, – зазначив Анатолій Чугрієв.
За наявними в моєму розпорядженні джерелами управління
охорони здоров’я надавало дозвіл на
реалізацію цієї плазми. Головний
лікар обласного центру крові переконує у наявності всіх документів,
які підтверджують використання
коштів від реалізації плазми. За
відсутності в комунальній установі можливості переробки плазми
крові діючими інструкціями дозволяється витрачання додаткових
коштів тільки на її зберігання та
утилізацію.
Однак це не вберегло обласний
центр крові від перевірки зі сторони
СБУ, в результаті чого проти головного лікаря відкрито кримінальне
провадження. Анатолія Чугрієва
звинувачують за ч. 5 ст. 191 КК
України, з притягненням до відповідальності усіх встановлених організаторів та учасників корупційної
схеми. Себто й покупця – фірми
«Біофарма».
А тепер згадаємо події трирічної давності. Тоді в Житомирській
обласній раді активно порушувалося питання інвестицій в комунальну установу. В ролі інвестора виступала все та ж фірма «Біофарма»
з пропозицією зробити спільний
науковий проект. Вкладати кошти
в Житомирський обласний центр
крові вони були готові з умовою
перетворення його спочатку в комунальне підприємство, створивши на
його базі товариство з обмеженою
відповідальністю. Однак численним
обіцянкам розвинути донорство та
оснастити обласний центр крові
новітнім обладнанням депутатська
комісія так і не повірила.
Віднедавна стало відомо, що
через 3 роки від першої спроби

 На фото: виписка з історії хвороби дитини

приватний інвестор знову зацікавився Житомирським обласним
центром крові. Щоб зрозуміти
краще ситуацію, я запитала думку
головного експерта медичної групи
РПР, голову ГО «Форум здоров’я»
Зоряну Черненко.
– Той чи інший заклад має більш
системно підходити до клопотань
щодо фінансування. З усіма проговорювати, що фінансування недостатнє, тому надання якісної допомоги
неможливе. Доки держава не може
забезпечити повноцінне фінансування, ситуативно це має бути більше
проактивна позиція, – зазначила
пані Зоряна.
– Щодо створення спільного підприємства комунально-приватної
форми власності варто виділити
певні аспекти. Якщо ми перебуваємо
в стані війни, то передача служби
крові на відкуп приватним фірмам,
відсутність регуляції та впливу держави є негативним аспектом. Водночас ринок сам визначає, що робити
та чим займатися. І ми це бачимо
в ситуації з аптеками. Питання
в тому, чому держава і місцева вла-

да не хоче публічно озвучити власну
точку зору. Я вважаю, що повністю
відходити від державної служби крові
не варто, оскільки мова йде про національну безпеку та загрозу руйнації
діючої медичної допомоги, – стверджує експертка.
Відомо, що в подібному скрутному стані більшість центрів крові
по всій Україні. Катастрофічне недофінансування охорони здоров’я
з 2018 року призведе до того, що
переливати кров в Україні стане
небезпечно. Голова комітету з охорони здоров’я Верховної Ради Ольга
Богомолець звернулася з тим, що
проблема зараження крові в Україні
несе смертельну загрозу, яку слід
посадовцям негайно вирішувати, а
не приховувати, залишаючи людей
з бідою один на один.
Розслідування проведене в рамках проекту «Базовий курс журналістських розслідувань для блогерів
та журналістів у Житомирському
регіоні: від теорії до практики» за
підтримки Програми підтримки
розвитку ЗМІ Посольства США та
Міжнародного фонду «Відродження».
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Споживачу
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Умови акції:
8
жінкам знижка 50% на чистку
до
зубів з 21.02 по 11.03.2018 р.
м. Житомир, вул. Перемоги, 52,
Реєстратура - (0412) 46-91-24
Директор - (067) 762 16 03
www.sirosh.com.ua
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Великий асортимент
Виготовлення букетів
Живі квіти, рослини
Доступні ціни
Житомир,
майдан Згоди, 6, тел.: 067-555-1885
вул. Київська, 77, «Глобал», тел.: 068-245-50-45
вул. Кочерги, 3, «Мірошка», тел.: 097-697-70-80
www.greenflora.com.ua

міжнародна мережа
фітнес-клубів для жінок

ПП «Технопласт Полісся», м. Житомир, вул. М. Бердичівська, 6
тел./факс: 0412 42 24 10, 067 412 47 07, www.tehnoplast.com.ua

Вхідні двері
до будинків

Акційні пропозиції, які
Вас не залишать
байдужими

Від

34 950 грн*

БЕРЕЗНЯ

Гаражні
ворота
Від

15 500 грн*

КУПУЙ АБОНЕМЕНТ на 2 місяці
ТА ОТРИМАЙ ще один
абонемент на 2 місяці
для подруги

в ПОДАРУНОК

Õóäíóòè ðàçîì ëåãêî!
* Рекомендована ціна з урахуванням ПДВ на акційні моделі та розміри продукції без урахування замірів та монтажу. Ціна може бути змінена у разі
перевищення офіційного курсу НБУ 31 грн./ 1 євро. Пропозиція дійсна до 31.03.2018 в усіх дистриб‘юторів Hörmann в Україні, які беруть участь в акції.

вул. Львівська, 11 (колишній «Будинок радіо»)
тел.: (063) 472-59-36, (098) 885-43-54
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Політична арена

Вилкул назвал отчет Кабмина об успехах
власти виртуальной реальностью, которая
не имеет ничего общего с реальной жизнью
Сопредседатель
фракции Оппозиционного блока в парламенте Александр
Вилкул прокомментировал отчет Кабмина
о проделанной в 2017
году работе.
Он отметил его полную оторванность от реальной ситуации
в экономике. «Что происходит
в реальности – известно всем.
Всем, кроме членов Кабинета
Министров и политиков, представляющих власть. Украине нужно правительство, которое видит
ситуацию не через розовые очки,
а такой, какая она есть. Реальная
оценка ситуации и накопившихся
проблем – первый шаг на пути
выздоровления», – написал на своей странице в Facebook Вилкул.

Он отметил: «Кабинет Министров должен не развешивать лапш у на у ши люд ям,
а демонстрировать реальные
достижения. Рабочие места, повышение зарплат и пенсий, рост
покупательской способности,
увеличение промышленного
производства – всё это должно
происходить не в виртуальных
отчетах правительства, а в реальности».
Вилкул сказал, что согласно
отчету правительства, «оказалось,
что в Украине весь прошлый год
происходил уверенный экономический рост. Также чиновники
отметили позитивную динамику
реформ. Премьер-министр сделал особый акцент на том, что
в 2017 году почти на 20% выросла
реальная зарплата украинцев,
перекрыв негативные последствия инфляции. Из планов на
будущее – утверждена Стратегия
преодоления бедности и дости-

жения европейских стандартов
жизни на 2018 год.
Когда я говорю, что нынешняя власть живет в параллельной
реальности, я имею в виду как
раз подобные отчеты и заявления
украинских официальных лиц».
Оппозиционер отмети л:
«Представители власти не понимают и не знают реальных
проблем, с которыми ежедневно
сталкиваются люди. В их (представителей власти) Украине полным ходом идет экономический
«рост», якобы растут реальные
доходы людей, появляются рабочие места, все «реформы» работают и приносят гражданам
счастье и пользу».
Вилкул подчеркнул, что в экономике необходимо предпринимать чрезвычайные меры.
Оппозиционер системно
выступает за необходимость
реализации масштабного плана
поддержки украинской промыш-

ленности, создания рабочих мест,
восстановления Украиной своих
позиций на внешних рынках и реанимацию рынка внутреннего.
Оппозиционер назвал проводимые властью реформы анти-

человеческими, геноцидными
экспериментами над людьми
и потребовал от премьер-министра предоставить план удержания экономической ситуации
в стране.

Провокація людей Розенблата
біля пам`ятника Героям Небесної сотні
Міська рада
свідомо ігнорує
річницю початку активної фази
Майдану. Активісти вимагають
пояснення антиукраїнської позиції Сухомлина.
Як розповів голова Всеукраїнської громадської організації «Блок патріотичних
сил» Володимир Колодзінський, на сайті Житомирської
міської ради була розміщена
інформація щодо святкування російського свята «Масляниця» із залученням «Лісапєтного батальйону». Факт
відзначення в такий спосіб
річ н иц і почат к у ак т и вної
фази Майдану обурив багатьох жителів Житомира.
Голова ВГО «Блок патріотичних сил» зауважив: «Ми
прийняли рішення провести
акцію обурення з приводу
відвертої зневаги героїчного
минулого українського народу.
Для цього наша організація
виготовила кольорові плакати, на яких були відтворені

події тих днів. Був виставлений прапор, який перебував
у центрі того пекла і сам відчув жар коктейлю Молотова.
Була розмі щена нев е лик а
дерев`яна ікона Божої Матері, яка в той час знаходилася
в будівлі профспілок, але лик
матері, на диво, залишився неушкодженим. Багато людей
підходили до нас зі словами
подяки. І як підсумок акції,
18-го лютого ми планували
провести віче біля пам’ятника
Героям Небесної сотні. На віче
прийшло близько 300 людей.
Після вшанування, коли залишилося лише 6 активістів віче,
що відпочивали на лавках, «тітушки» Розенблата, очолювані
Пучичем, очевидно, підійшли
після активного святкування
російського свята «Масляница» і зненацька почали знищ у вати транспаран ти, як і
фіксували факт ігнорування
і зневаги річниці Майдану
Сухомлиним. Активісти акції зупинили їх посеред їхньої
роботи, викликали поліцію.
І на запит поліцейського до
Пучича, чому вони так вчинили, він відповів, що вбачав
у діях активістів порушення
громадського порядку, а насправді він дублював функції
«міліції», якої вже немає.

Активіст Ігор Малі розповів: «У проведенні акції нам
д о п омо гл а Ж и т ом и р с ь к а
ОДА, керівник обласного відділу культури Парфентьєва,
яка з нами узгоджувала проведення вшанування пам`яті
Небесної сотні 20 -го лютого. Тетяна Парфентьєва зауважила, що в українських
традиціях свята «Масляниці»
не існувало. Це відголоски імперського минулого».
Як наголосив Ігор Малі,
міська рада і відділ культури
міськради повністю ігнорували заходи, присвячені вшануванню пам`яті Небесної сотні
18-го лютого.
«З ци х под ій вип ливає,
що с у хом линське с тавленн я до героїчного мин улого
українського народу є сухим
не тільки для голови міської
ради, але й для депутатського
корпусу міської ради. Цю позицію вони хотіли промочити
через Масляницю, але підмочили в очах жителів Житомира. Ми все-таки сподіваємося,
що вони все-таки підуть на
контакт з активістами і пояснять свою позицію», – підсумував голова Всеукраїнської
громадської організації «Блок
патріотичних сил» Володимир Колодзінський.
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Актуально

Захмарні перспективи. Як Україна
опановує ринок космічних послуг
На початку лютого людство стало на крок ближче
до втілення ідеї колонізації Марса. Компанія Ілона
Маска SpaceX запустила
у бік червоної планети
ракету-носій Falcon Heavy
з електрокаром Tesla
на борту.
До підготовки польоту були причетні й українці: у створенні програмного забезпечення ракети взяв участь
програміст родом із Житомира Олексій Пахунов, а доставку її складових на
мис Канаверал забезпечили українські
«Авіалінії Антонова», надавши літак
Ан‑124–100 «Руслан». У зв’язку з цією
подією Центр громадського моніторингу та контролю проаналізував, які
перспективи у космічній галузі сьогодні
має Україна.

Вийти з крутого піке

Останні десятиліття були непростими
для української ракетобудівної сфери.
Черговим випробуванням на міцність
стало розірвання економічних зв’язків
із РФ через війну на Донбасі та анексію
Криму. Наприклад, флагман українського ракетобудування ДП «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова»
підрахував, що дефіцит обігових коштів
через рік після припинення співпраці
з Росією перевищив 700 млн грн, а борг
заводу із виплати зарплат та за іншими
витратними статтями досяг 640 млн грн
і продовжував зростати.
«80% виручки «Південмашу» – це
була ракета-носій «Зеніт». Єдиним замовником такого сімейства ракет була
Росія, зараз співпрацю між країнами за
проектами «Морський старт» і «Наземний старт» призупинено», – коментував
у 2015 році ситуацію помічник генерального директора заводу Володимир
Ткаченко.
Труднощі, хоча й дещо менші, пережили й інші вітчизняні заводи ракетнокосмічного комплексу України, зокрема
об’єднання «Комунар», що в Харкові,
«Київприлад», ПАТ «Хартрон». Щоб
підтримати виробників, влада ухвалила низку рішень: залучила основні
підприємства ракетобудівної галузі
до виконання держзамовлення, також
були реструктурувані борги ДП «Південмаш» та конструкторського бюро
«Південне» ім. М. К. Янгеля. Статистика свідчить, що зараз ситуація в галузі дещо стабілізувалася. Українські
ракетобудівники змогли знайти нових
партнерів і почали активніше освоювати західний ринок збуту.
«У 2016-му обсяги виробництва товарної продукції підприємствами космічної
галузі України зросли в порівнянні з попереднім роком на 25%, а у 2017-му темпи зростання обсягів виробництва і реалізації їхньої продукції ще збільшилися,
причому 51,5% її направлено на експорт.

Змінилася і географічна структура експорту: більш ніж втричі зросли його
обсяги в країни Європейського Союзу,
в США і деякі інші країни», – підкреслив
голова Державного космічного агентства
України (ДКАУ) Павло Дегтяренко.
За інформацією ДКАУ, у 2017 році
відбулося п’ять запусків ракет-носіїв,
які були спроектовані та виготовлені за
участю України. В основному – з території США та Європи. Загалом з 2014
року в космос вирушили 20 таких ракет.
«Україна успішно підтверджує свої
позиції космічної держави. Ракетоносії
українського виробництва виводять на
навколоземну орбіту космічні апарати та
супутники з різних країн по всьому світу,
а Україна є активним учасником міжнародних космічних програм», – зауважив
Президент України Петро Порошенко
у 20-ту річницю з дня першого польоту
українського космонавта в космос.

Нові та старі контракти

Експерти Державного космічного
агентства зазначають, що вирівняти
ситуацію в ракетобудівній сфері також
вдалося завдяки договорам, які українські виробники продовжили або уклали
за останні два роки.
«Українські підприємства беруть
участь у декількох великих міжнародних
проектах. Наприклад, в американській
програмі Antares – це постачання вантажів на МКС. Для цієї ракети українські
підприємства розробили і виготовляють
першу ступінь. Європейська ракета-носій Vega легкого класу – для цієї ракети
ми розробили, виготовляємо і серійно
постачаємо двигун четвертого ступеня.
Саме цей двигун відповідає за точність
виведення супутників на орбіту», – розповідає голова ДКАУ Павло Дегтяренко.
За даними «Південмашу», на початку
2015 року обсяги укладених контрактів
оцінювалися в 1 млрд грн, тимчасом як
для повноцінної роботи завод потребував замовлень на 2,5 млрд грн. А вже
у 2017 році портфель замовлень перевищив 350 млн дол., а це понад 9 млрд грн.
Україна також розпочала співробітництво з приватною британською компанією Skyrora, яка розмістила один зі
своїх науково-дослідних центрів у місті
Дніпро. Наприкінці 2018 року компанія
планує провести у Шотландії тестовий
запуск суборбітальної ракети Skyrora‑1,
яка призначена для доставки в космос
наносупутників.
«Ми передаємо деякі проектні завдання українській стороні, в якої є необхідний досвід у запуску діючих носіїв та
молоді динамічні випускники університетів», – заявив менеджер з розвитку
бізнесу компанії Даніель Сміт.

До зірок разом із канадцями

Україна є однією з небагатьох держав,
які мають повний цикл виробництва
ракет-носіїв, проте й досі не має власного
стартового майданчика для їхнього відправлення на орбіту. Однак у 2017 році
в Уряді заявили, що невдовзі Україна
зможе отримати доступ в космос завдяки спільному проекту з канадською

компанією Maritime Launch Services.
Її очільник Стів Матьє повідомив про
намір побудувати пусковий комплекс
в канадському регіоні Нова Шотландія
спеціально для виведення в космос української ракети-носія «Циклон‑4М». До
2015 року за програмою «Циклону» Україна співпрацювала з Бразилією, тож для
нашої держави це не лише можливість
відновити програму, а й нагода отримати
джерело стабільного прибутку. Адже зараз канадська компанія планує робити 8
комерційних запусків ракет-носіїв на рік,
але у разі успіху може збільшити їхню
кількість до 11–12 на рік. Будівництво
космодрому повинно розпочатися вже
у травні 2018 року.

«Зараз ми плануємо здійснити перший пуск улітку 2020 року. Очевидно, що
це вимагає дуже ретельної роботи – ми
відвели собі 18 місяців на будівництво
і ще 6 – на випробування і введення в експлуатацію. Саме тому ми відштовхуємося від травня 2018 року, щоб встигнути
до липня 2020», – підкреслив Матьє.
Експерти зазначають, що стартовий
майданчик у Канаді зможе стати тією
відправною точкою, з якої розпочнеться
повноцінне відновлення української космонавтики і відправка у космос не лише
супутників та вантажів, а й українських
космонавтів.
Матеріал Центру громадського
моніторингу та контролю
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Точка зору

Захистити від ганьби
і зберегти пам’ять

Лист від бойових побратимів загиблого воїна Володимира Горового

Сказати, що нас
здивував чи обурив
вчинок дочки нашого
побратима Володимира Горового, яка написала і розмістила на
сторінках популярної
житомирської газети
«20 хвилин» листа – це
не сказати нічого.
Ми можемо зрозуміти, що дочка, яка втратила внаслідок трагедії, що сталася у листопаді 2017-го
року у стінах її рідного дому у селі
Зарічани, одразу і фактично обох
батьків, вбита горем і хоче співчуття
та розради. Але те, що на сторінках
газети у рядках листа із патетичною
назвою «Спасите маму!» продовжує
ганьбитися ім’я нашого бойового побратима, ми не можемо допустити
і змиритися з цим. Дочка Катерина,
очевидно, за порадою та допомогою вправних друзів своєї матері
вирішила ще раз зганьбити ім’я та
пам‘ять свого батька і нашого друга
Володі Горового. Намагаючись врятувати свою матір від неминучого
і, сподіваємось, справедливого суду,
вона вилляла на батька-небіжчика
купу гидких звинувачень. Дочка вирішила розказати житомирянам,
що її батько був алкоголіком-неробою, який тільки те й робив, що
заглядав у чарку. Гірко про це чути
від начебто найріднішої людини,
від дочки, яку Володимир Горо-

вий любив і заради якої все життя
працював. Бо не тільки мама, яку
Катерина намагається будь-яким
чином врятувати, свого часу їздила
упродовж двох років на заробітки за
кордон. Не вилазив з-за керма автомобіля упродовж довгих семи чи й
восьми років і наш товариш Володимир Горовий. До речі, чудовий водій-далекобійник, який добре знав
кілька іноземних мов, був мудрим
порадником і дбайливим господарем. І все, задля чого він старався,
в ім ‘я чого він терпів поневіряння
під час заробітків по світах, робилося для сім‘ї, виключно для дітей
та дружини Ольги, яку Володимир
називав «своєю квіточкою». А щодо
пристрасті до горілки та випивки, то
й під час нашого фронтового життя
на Донбасі у складі розвідувального
батальйону, а тим більше на роботі,
на посаді водія Зарічанського РЕМ,
Володимир Горовий завжди був взірцевим військовим і дисциплінованим працівником. А це аж ніяк не
в‘яжеться із тим, що він тільки те й
робив, що пив горілку, дебоширив
вдома та знущався над жінкою та
дітьми. Скажемо більше, бо ми переконані у тому, що останні роки
життя нашого бойового побратима
були драматичними, наповненими
постійними конфліктами та сварками, у яких йому довелося черпнути
лиха, побоїв і травм. І Катерина,
звертаючись через газету до житомирян із криком «Врятуйте маму!»,
дивним чином забуває про те, що
її батька, перш ніж смертельно поранити кулями від револьвера та
трьома десятками ударів праскою

у фатальну для нього листопадову
ніч 2017-го року, ще раніше і неодноразово намагалися вбити і ножем,
і пострілами із травматичного пістолета. І що, дочка Катерина не знає,
хто це робив? Ні, вона прекрасно
і чудово знає про те, що хапалася за
ножа і кидалася на свого, нехай і колишнього, чоловіка та ж сама Ольга
Горова, а на курок «травмата», щоб
поцілити у Володю Горового, тиснув
не якийсь там злодій чи грабіжник,
а вітчим Катерини Євген Пасенко
(Столярчук).
За логікою нині вбитої горем
дочки Катерини все це відбувалося
тільки тому, що її батько Володимир
Горовий був звичайним «алкашем»,
позбавленим розуму та людських
почуттів. Але ж це не так, і свідками цього може бути не лише «зграя
атошників», які на сторінках листа
згорьованої дочки постають у ролі
страшних потвор, що тільки тим
і займаються, як «тиснуть на суд»
та домагаються виправдати вбивць.
Насправді бойові побратими Володі Горового, який геройськи воював
під Дебальцево і не раз бував за
крок від найстрашнішого, обурені
і пригнічені його зухвалим, підлим
і ретельно спланованим вбивством,
що сталося далеко від лінії фронту.
Тут, у збудованому своїми руками
будинку, Володимир зазнав смертельних поранень від колишньої
дружини. Вбивця прорахувалася
лише у деталях і не змогла передбачити, що ветеран-розвідник після
чотирьох поранень, із простреленими легенями, зламаними ударами праски кістками, після спроб

придушення подушкою, зумів виповзти на вулицю і з останніх сил
покликав на допомогу сусідів. Ми
пам’ятаємо кожне його слово, яке
він встиг прошепотіти в останні години свого життя. Ми не можемо їх
забути, а тому вимагаємо справедливого правосуддя і належної кари
для вбивці нашого побратима. Ми
із подивом, але точно – без люті і ненависті прочитали заключні слова
листа «Рятуйте маму!», де авторка
пише, що «щасливе майбутнє моє
і моєї сестри закреслене повністю
перевернутими фактами і діями
людей». Кого саме, вона не називає,
але чому Катерина навіть сьогодні не
припускає, що у всіх бідах її майбутнього якраз і винувата та особа, яку
вона намагається врятувати через
публікацію у газеті.
Прикро казати про те, що й
після смерті батька його дочка продовжує паплюжити пам‘ять про
нього і залучає до цього ганебного
дійства засоби масової інформації.
При цьому вона твердо вирішила,
що не лише загиблий Володимир
Горовий сам винуватий у тому, що
сталося. Такого ж бруду і брехні авторка листа до газети удостоїла і нас,
бойових побратимів Володимира,
якого у фронтовій обстановці ми
називали «Акелою». Адже жоден
із нас ніколи не звертався до засобів
мас-медіа, а твердження авторки
листа про те, що друзі Володі Горового «замовляють статті в Інтернеті
та газетах», є нахабною брехнею, бо
насправді не тільки газета «20 хвилин», але й ще два десятки засобів
масової інформації Житомирщини

та всієї України у листопаді та грудні
2017-го року писали чи розповідали
про трагедію у Зарічанах.
Ми переконані, що ніхто із нас,
друзів Володі Горового, не наполягав,
не примушував і не брехав журналістам хоча б через те, що ми були
приголомшені смертю свого побратима. Сьогодні ми відчуваємо, що
людина, яка відважилася на вбивство
батька своїх дітей, яка холоднокровно розстріляла воїна, що пройшов
фронтове пекло боїв під Дебальцевим, намагається всіма методами
уникнути правосуддя. Зрозуміло,
у хід піде і брехня проти покійника, проти його друзів-«атошників».
Навіть лікарів, які упродовж кількох
годин боролися за життя Володимира Горового, сьогодні намагаються
«вкусити» за те, що вони начебто
не хотіли брати «відповідальність
за пацієнта». Ми розуміємо, що
вбивця мала і продовжує мати покровителів, які свого часу допомагали
їй позбавити Володимира Горового
і батьківських прав, і майнових прав
на збудований ним будинок. Коли це
не вдалося зробити, Володю зухвало
знищили. І ми це знаємо. І саме тому
намагаємось захистити честь нашого
загиблого побратима не лише у залі
суду, але й звертаючись до газети, де
пам‘ять про нього облудно паплюжать. З цим ми не погоджуємося і ніколи не погодимося. Ми віримо, що
вбивцю буде покарано. Відповідно
до тяжкості скоєного і невідворотно.
Побратими «Акели» Володимир Ткач, Сергій Кондратенко,
Володимир Кірсанов, Руслан Синявський, Сергій Куліковський.

Дорожні новації: коли
в Україні з’являться платні дороги

На початку року
з Дорожнього фонду
виділили 33 мільярди грн, 60% з яких
підуть на державні
дороги, решта – на
місцеві траси.

Про перспективи та цінову політику платних доріг розповідає
радник голови Державного агентства автомобільних доріг України
Олесандр Кава.
«За оптимістичним сценарієм
наступного року в Україні почнуть

будувати платні дороги. Перший
платний автошлях ми побачимо
вже через чотири-п'ять років. Скоріш за все, першим платним шосе
буде дорога від Львова до кордону
з Польщею. Також може з'явитися
траса від Києва до Білої Церкви.
Це буде дорога категорії А, швидкісна автомагістраль. У більш віддаленій перспективі побудують
дорогу від Стрия до Мукачева за
найкоротшим шляхом через Карпати», – пояснює Олександр Кава.
Вартість користування такими
автошляхами буде залежати від
моделі фінансування, яку вибере
концесіонер. Наприклад, у Європі
це приблизно 10–14 євроцентів за

кілометр. Потрібно зауважити, що
для різних категорій користувачів
таких доріг можуть застосовуватись різні тарифні плани. Плюс
ціна проїзду по такій дорозі може
змінюватись в залежності від дня
тижня та часу доби.
Нагадаємо, з 1 січня 2018 р.
відбулась децентралізація доріг,
запрацював Дорожній фонд. Також з початку року 123 тис. км
автошляхів були передані в управління обласним державним адміністраціям, 46 тис. км доріг
залишились Укравтодору.
Матеріа л пі дготовлений
у рамках співпраціз проектом
«VoxConnector»
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Чому громади
переходять на сонячну енергію?

За минулі три роки
українці інвестували
майже 52 млн євро
в побудову сонячних
електростанцій.
З одного боку, це наслідок
світових екологічних трендів.
З іншого боку, стрімкий попит
на альтернативну енергетику,
зокрема сонячну, спровокувало
ухвалення у 2015 році закону про
«зелений» тариф. Що ховається за
цією назвою і де виробляють сонячну енергію в Україні, дізнався
Центр громадського моніторингу
та контролю.

Сонячний бум

Влітку 2015 року Президент
України Петро Порошенко підписав законодавчі зміни, які врегулювали умови виробництва
електроенергії з альтернативних
джерел. Зокрема, щоб заохотити
населення переходити на відновлювальну енергетику, було визначено так званий «зелений» тариф –
ціну, за якою держава зобов’язана
купувати надлишок «зеленої»
електроенергії.
За даними Держенергоефективності, за останній рік близько
2 тисяч родин встановили сонячні
панелі. А загалом з 2015 року сонячну енергію почали використовувати 3010 домогосподарств.
Індивідуальна потужність приватних сонячних електроустановок до
30кВт, а загальна – 51 МВт. Сьогодні
їхні власники можуть продавати
електроенергію по 18,09 євроцентів/кВт•год. При цьому «зелений»
тариф прив’язаний до курсу євро.
«Стрімкий попит населення
на «сонячну» електроенергію пояснюється прийнятим у 2015 р. Законом України № 514-VIII, яким надано вигідний «зелений» тариф із
прив’язкою до курсу євро. Це означає, що домогосподарство може
продавати надлишок згенерованої
«чистої» електроенергії в мережу

і швидко повертати кошти, вкладені у сонячні панелі без застережень
щодо інфляції», – прокоментував
голова Держенергоефективності
Сергій Савчук.
За словами фахівців, переваги
сонячних електростанцій у їхній
безпечності для навколишнього
середовища, абсолютній безшумності та автономності. Це хороший
варіант для віддалених господарств
і маленьких сіл, а також освітніх та
медичних закладів, які таким чином можуть економити на традиційному електрозабезпеченні. Звичайно, за умови, що вони знайдуть
інвесторів для будівництва, адже
встановлення і запуск сонячних
панелей потребує чималих затрат
(близько 10 тис. євро). Тож, щоб
почати заробляти на енергії сонця,
слід спочатку вкласти кошти.
«Зараз ми створюємо інвестиційні проекти. У кожній громаді
вони різні. У Вакулівській громаді – це сонячні батареї. Для того,
щоб їх встановити, потрібно 1–2
роки. Сонячна електростанція дає
7 млн грн доходу в рік з гектару.
Якщо вона буде розміщена на території громади, орендна плата
за землю надходитиме в бюджет
громади. Також з’являться нові
робочі місця», – розповів Артур
Шевцов, голова Вакулівської ОТГ
на Дніпропетровщині.
На сонячну енергію переходять
родини у всіх регіонах країни, однак топ‑5 складають Київська,
Дніпропетровська, Тернопільська,
Івано-Франківська і Херсонська області. Щоб стимулювати населення,
у Львівській області домогосподарству повертають 10% суми кредиту
на сонячні панелі, а в Житомирській – 20% суми кредиту. Водночас
міська влада Хмельницького та Бродів (Львівської обл.) відшкодовують
10% вартості робіт зі встановлення
сонячних електростанцій.

Вигідні інвестиції

На пострадянському просторі
Україна є одним із лідерів виробництва енергії з відновлюваних

джерел. Не в останню чергу завдяки іноземним інвестиціям у галузь.
27 грудня 2017 року глава держави підписав закон «Про приєднання України до Статуту Міжнародного агентства з відновлюваних
джерел енергії (IRENA)». Як пояснив голова Держенергоефективності, долучення до IRENA дозволить Україні активніше розвивати
сектор відновлюваної енергетики,
що в свою чергу зменшить енергетичну залежність нашої держави
від інших країн (зокрема від Росії).
Відтепер Україна зможе подавати
заявки до Абудабійського фонду
розвитку АDFD на пільгові кредити для проектів з відновлюваної
енергетики. Більше того, за словами
Сергія Савчука, членство в IRENA
є додатковою гарантією для потенційних іноземних інвесторів у галузі
відновлюваної енергетики.
Особливо привабливою для
«сонячних» інвестиційних проектів є зона відчуження поблизу
колишньої Чорнобильської АЕС.
Оскільки потужні сонячні електростанції потребують великої
площі, Чорнобильська зона, на
якій неможливо проводити будьякі сільськогосподарські роботи,
є ідеальним варіантом для цього.
«Ясно, що ні сьогодні, ні завтра
Україна, диверсифікуючи поставки
енергоносіїв і прагнучи до енергетичної незалежності, не зможе
відмовитися від атомної енергетики. Але в той же час ми повинні
думати і про нові технології, про
нові альтернативні і нетрадиційні
джерела енергії, про енергоефективність», – заявив Петро Порошенко під час відвідування ЧАЕС
у 2016 році.
За словами прес-секретаря Державного агентства з управління
зоною відчуження Олени Ковальчук, минулого року Київ отримав
близько 60 пропозицій від іноземних компаній, в тому числі американських, китайських, датських
і французьких, які розглядають
можливість участі у майбутніх сонячних розробках в цьому районі.
Зокрема, у побудові сонячного парку в Чорнобильській зоні
зацікавлені китайські компанії
GCL System Integration Technology
Co. Ltd. і China National Complete
Engineering Corp., а також французька Engie SA. Зараз у зоні відчуження вже побудовано першу
сонячну електростанцію – пілотний проект української компанії.
Її потужність 1 МВт. А в січні Фонд
державного майна запропонував
інвесторам ще одну ділянку землі
у зоні Чорнобильської АЕС для будівництва сонячної електростанції.
Однак не лише Чорнобильська
зона приваблює «сонячних» інвесторів. На початку цього року Пер-

вомайськ Харківської області підписав інвестиційний меморандум
із китайською державною корпорацією China Machinery Engineering
Corporation щодо побудови у місті
сонячної електростанції. Запланована потужність станції – 50 МВт.
Водночас канадські інвестори
хочуть побудувати сонячну електростанцію потужністю 150 МВт
на Луганщині. У рамках проекту
планується підготувати необхідну
інфраструктуру, а також встановити електроакумулюючі станції для
стабілізації подачі електроенер-

гії. Крім того, канадці зацікавлені
в аналогічних проектах у західних
чи південних областях.
Як зазначають експерти, сонячні електростанції мають великий
потенціал у промисловості, адже
досвід Європи свідчить, що сонячна енергія може використовуватися
навіть вночі. Тож розвиток сонячної
енергетики – це шлях до енергетичної незалежності, а також додаткові робочі місця та виробничі
потужності.
Матеріал Центру громадського моніторингу та контролю
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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
• "G4S" ПОТРІБНІ ОХОРОННИКИ НА ВАХТИ
ПО УКРАЇНІ. ГРАФІК: 15/15, 30/15, ЗМІНИ ПО
12 ГОД., ЇЖА, ЖИТЛО, ФОРМА. (095)(097)
(093)2261010
• Автомеханик с опытом работы требуется на
предприятие. 0661666972,0674125548

• 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

БАРИСТА НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В
КОФЕЙНЫЙ ЛАРЕК. З/П ВЫСОКАЯ + %.
Г/Р ПОСМЕННЫЙ. ВОЗМОЖНО БЕЗ О/Р.
ЗВОНИТЬ С 10-00 ДО 18-00. 0975320570

• ВОДІЇ КАТЕГОРІЇ Е В М.ЖИТОМИР. ЛІСО-

ВОДИТЕЛИ КАТ. Е (ДАЛЬНОБОЙЩИКИ).
РАБОТА ПО ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ.
З/П ОТ 13000 ГРН. СТРОГИЙ УЧЕТ ТОПЛИВА. ЗВОНИТЬ С 9-00 ДО 18-00.
0990166803,0676270858,ЕВГЕНИЙ

ВОДІЇ, КАТЕГОРІЯ Е, ПЕРЕВАГА НАДАЄТЬСЯ ВОДІЯМ ІЗ Д/Р, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, З/П ВІД 25 ТИС.ГРН. ЛФ ТОВ
«ОРЛАН-ТРАНС-ГРУП». 0(67)4338911(М.
ЛЬВІВ);0(67)4338809(М.КИЇ

ВОЗ МАШИНА DAF. З/П ВІД 12000ГРН.
0633557335ЮРІЙ

• 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
ЗАВЖДИ ГОТОВА ВАМ ДОПОМОГТИ В БУДЬЯКИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ. РІШЕННЯ
СІМЕЙНИХ НЕУРЯДИЦЬ. ДОПОМОГА ЗА ДАТОЮ НАРОДЖЕННЯ. ПРИЙОМ МОЖЛИВИЙ
НА ВІДСТАНІ. 0988152470.
• 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
• Инженер-конструктор с опытом работы требуется на предприятие. 0661666972,0674125548

КИЕВСКАЯ КЛИНИКА ПРИГЛАШАЕТ ЖЕНЩИН ДО 36 ЛЕТ СТАТЬ ДОНОРОМ ИЛИ
СУРРОГАТНОЙ МАМОЙ. ОПЛАТА ПРОЕЗДА,
БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, ВЫСОКАЯ
ОПЛАТА. 0661523753,09896328781.Л.АЕ№
281182ОТ25.0
• Кіпр, Ліван, Туреччина! Потрібні: шоу-балети,
танц. (go-go, екзотика, східні), офіціанти. Контракт
від 3-х місяців. Висока ЗП+%. Легально. Л.МСПУАВ585291-20.11.12. 0972201876;0936439307;ema
il:kenjob@mail.
• 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 9:0018:00. Всі деталі по 0672466598Роман

КОМПАНІЯ GREEN.FLORA ЗАПРОШУЄ НА
ТИМЧАСОВУ РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ З 5
ПО 8 БЕРЕЗНЯ 0962011517
• ЛІКАР-СТОМАТОЛОГ ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН
В ПРИВАТНУ СТОМАТОЛОГІЮ. ДЕТАЛІ ЗА
0976626417
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• МАСТЕР-УНИВАРСАЛ ТРЕБУЕТСЯ В ПАРИХМАХЕРСКУЮ С ОПЫТОМ РАБОТЫ. З/П
ОТ 7000ГРН. 0935852919

• ОКАНТОВЩИК НА ПРОИЗВОДСТВО
ГРАНИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ, КОРОСТЫШЕВ. ЗП
8000 ГРН. 0673650914

• 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

• Оператор плазмы с опытом работы требуется на
предприятие. З/п высокая. 0661666972

• 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
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• Офіц. робота в Європі. Польща, Латвія, Чехія,
Фінляндія. Житло б/к.З/П 14000-52000. Л.ДСЗАЕ637118-16.03.15. 0979391431,0662731011

ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В ПОЛЬЩІ ТА ЛИТВІ. ПОТРІБНІ СПЕЦІАЛІСТИ ПО
УТЕПЛЕННЮ ФАСАДІВ, ВЕНТИЛЬОВАНИХ
ФАСАДІВ ТА ІНШИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З
ДОСВІДОМ РОБОТИ ТА БЕЗ ДОСВІДУ. ЗП
– ВИСОКА. ВІЗОВА ПІДТРИМКА. ЛІЦ. №66
ВІД 19.01.2017 Р. 0664793005

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

• ОХРАННОЙ КОМПАНИИ "G4S" - ОХРАННИКИ.
ВАХТА 15/15, 30/15, ПО УКРАИНЕ. ОФОРМЛЕНИЕ, ЖИЛЬЕ, ФОРМА, ПИТАНИЕ. 0952261
010,0972261010,0932261010
• Пол.-укр. агенція. Воєводські,візи. РоботаПол,Чехія,Німеч,Швеція, Естонія,Литва. Л.МТСПУАВ547294-10.09.10. 0674550664,0996348031

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

ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Будівлі та господ. споруди заг.пл. 473.1 кв м, за адресою: Житомирська обл.,
Бердичівський р-н, с. Райки, вул. Коцюбинського, 58. Дата торгів: 14.03.2018 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №265111 (уцінено лот № 258409);
2. Земельна ділянка, пл. 0,1000 га, К/№ 1822081200:03:001:0531, за адресою:
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Вереси (бригада Смоківка), діл. 574. Дата
торгів: 14.03.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №265114 (уцінено
лот № 258371);
3. Земельна ділянка, пл. 0,1000 га, К/№ 1822081200:03:001:0432, за адресою:
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Вереси (бригада Смоківка). Дата торгів:
14.03.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №265115 (уцінено лот
№ 258381);
4. Нежитл. будівля котельної з прибудовою заг.пл. 337.0 кв м, за адресою:
Житомирська обл., м. Коростень, вул. Полякова, 24. Дата торгів: 15.03.2018 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №265424;
5. Ж и тлови й буд и нок заг.пл. 82.50 кв м та земельна ділянка К/№
1822082500:02:001:0566 пл. 0.1 га, за адресою: Житомирська обл., с. Зарічани, вул.
Житомирська, 2. Дата торгів: 16.03.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua.
Лот №264876;
6. Нежитл. будівля (казарма) заг.пл. 2265.0 кв м з цегли під літерою А, за адресою:
Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Залізнична, 2. Дата торгів: 16.03.2018 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №265742 (уцінено лот № 259796);
7. Нежиле приміщення магазину промислових та продовольчих товарів, заг.
пл. 144,60 кв м, за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Червонотравнева,
65. Дата торгів: 19.03.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №266046
(уцінено лот № 259419);
8. Житлові приміщення ІІ поверху жит. пл. 107.1 кв м, заг.пл. 145,9 кв м, за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Червонотравнева, 65. Дата торгів: 19.03.2018
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №266045 (уцінено лот № 259408);
9. 1/5 частини житлового, що становить собою квартиру №4 заг.пл. 41,6 кв м, за
адресою: Житомирська обл., м. Малин, вул. Володимирська (Фрунзе), 12. Дата торгів:
19.03.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №264875.
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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.

Т РА К Т О Р И С Т . В С І Д Е ТА Л І З А
0964101719ОЛЕКСАНДР
ТРАКТОРИСТИ В КОМПАНІЮ АГРО-РЕГІОН.
ДОСВІД РОБОТИ НА ІМПОРТНІЙ ТЕХНІЦІ.
ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. НАДАЄМО
ГУРТОЖИТОК І ХАРЧУВАННЯ. 0672342944
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

• ШИНОМОНТАЖНИКИ БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ.
Г.ЖИТОМИР. 0975083111
ПРОДАВЕЦ, ПРОДАВЕЦ-КАССИР ТРЕБУЕТСЯ
В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. Г/Р С 08:00-22:00, 3/3. З/П ОТ 4500ГРН/
МЕСЯЦ. 0637114443
ПРОДАВЦІ В КІОСК. РОБОТА В М. ЖИТОМИР.
Г/Р З 8-00 ДО 20-00. З/П - 200 ГРН ЗА ДЕНЬ.
ДОСВІД РОБОТИ НЕ ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. 0975320570
• Регіонал. дистриб`ютор франц.ароматів Fleur
parfum. Вигідні умови, вільний графік, 75 вариантів
ж/ч запахів. 0990140026;0989489508

• 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

2.7. Продам Будинки в місті
• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., Г.АНДРУШЕВКА. ЦЕНА 623 306
ГРН. 0636376102
• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., Г.МАЛИН, УЛ.ШЕВЧЕНКО. ЦЕНА
739 726 ГРН. 0681472014

2.8. Продам Будинки в передмісті
• ПРОДАМ 2-Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ХЕРСОНСКАЯ ОБЛ., БЕЛОЗЕРСКИЙ Р-Н, С.КИЗОМЫС,
УЛ.ГОРЬКОГО. ЦЕНА 1 471 390 ГРН.
0952275765

2.10. Продам Дачі

• Сварщик с опытом работы требуется на производство. 0661666972,0674125548

1.2. Шукаю

• ПРОДАМ ДАЧУ, ЧЕРКАССКАЯ ОБЛ., КАНЕВСКИЙ Р-Н, С.МИХАЙЛОВКА. ЦЕНА 1 117 139
ГРН. 0677562422

• Слесарь-ремонтник требуется на предприятие.
0661666972,0674125548

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

2.11. Продам Ділянки в місті

• Слесарь-сборщик требуется на производство.
0661666972,0674125548

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

• ПРОДАМ СВОЮ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 0,0965
ГА., КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. МАЛЬОВНИЧА, М. АКАДЕММІСТЕЧКО. ПРИЗНАЧЕННЯ - ДЛЯ ІНДИВІД. ЖИТЛОВОГО, ГАРАЖ.
ТА ДАЧ. БУДІВНИЦТВА. ВЛАСНИК, 0665810461

• Слюсар требуется на производство.
0661666972,0674125548

• 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

2. НЕРУХОМІСТЬ
2.2. Продам 2-кiмнатнi квартири
• ПРОДАМ 2-Х КОМ.КВ., 5/5 ЭТАЖЕЙ,
48,36М/29М/5М, Г.ЖИТОМИР, Р-Н ПОЛЕВАЯ, УЛ.ЦИОЛКОВСКОГО. ЦЕНА 644 258 ГРН.
0932786473

2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири
• ПРОДАМ 3-Х КОМ.КВ., 1/9 ЭТАЖЕЙ,
59М/35М/7М, Г.ЖИТОМИР, ЦЕНТР,
УЛ.ПОБЕДЫ. ЦЕНА 708 447 ГРН. 0963447727

• ПРОДАМ УЧАСТОК ПОД ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., Г.БРУСИЛОВ,
УЛ.ПУШКИНА, 28. ЦЕНА 408 719 ГРН.
0968409650

2.12. Продам Ділянки в передмісті
• ПРОДАМ УЧАСТОК ПОД ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., БРУСИЛОВСКИЙ
Р-Н, С.ВОДОТИЙ, УЛ.ЛЕНИНА. ЦЕНА 51 351
ГРН. 0687156768
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ

з внутрісистемного аукціону 973/100 части майнового комплексу загальною
площею 2078,9 кв.м розташоване за адресою: Житомиська обл. м. Радомишль,
вул. Русанівська, 3А.
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 23 лютого 2018 року.
Телефон для довідок (04133) 5–16–42.

4.2. Будівельні, ремонтні роботи.
Послуги

2.16. Здам в оренду
• ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ МАГАЗИН В
С.ДВІРЕЦЬ, БІЛЯ ТРАСИ ЖИТОМИР-БЕРДИЧІВ. 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)1521
331;(093)2613742;(097)7266640
• Прицепы тракторные 2ПТС-4, 2ПТС-6,
3ПТС-12, пакет документов, товарный вид.
(050)6146423,(096)0795238

3.3. Автомобілі. Куплю
• Автовикуп будь-яких марок, в робочому стані,
можливо, нерозмитнених, до 2017 р.в. 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
КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ НА ВЫГОДНЫХ
ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ, В КОРОТКИЕ СРОКИ. ВОЗМОЖНА ПОКУПКА КРЕДИТНЫХ,
ПРОБЛЕМНЫХ, ПОСЛЕ ДТП АВТОМОБИЛЕЙ.
0962494994ЯРОСЛАВ
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 електродвигуни, редуктори, насоси, тельфера, холодильне обладнання, силові трансформатори, пускачі, автомати, компресора, генератори,
підшипники. 0671885230

3.5. С\Г техніка, та запчастини.
Продам

• 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.

6.17. Послуги. Iншi
• А/М в будь-якому стані, після ДТП, пожежі,
цілі, несправні, проблемні, нерозмитнені. Дорого! Миттєвий розрахунок! Послуги евакуатора!
(068)4638828,(099)4238777

• 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 БУДЬЯКОЇ СКЛАДНОСТІ В БІЗНЕСІ. РОБОТА ОСОБИСТО І ДИСТАНЦІЙНО, ДО РЕЗУЛЬТАТУ. 09
58005036,0730561665,0678835480

• Борона дискова (ромашка) "Солоха", шир. 4.2м,
а також 6,7м. 0503083127

4.19. Металоконструкції. Продам

• З/ч МТЗ, ЮМЗ, КАМАЗ, МАЗ, Газель. Поршнева
група Кострома, гільза, кільця, пальці, прокладки
двигунів, КПП, мостів. 0675702202

• Організація продає навіс металевий 285,6 кв.м,
м.Житомир, вул.Гранітна, буд. 10. Початкова ціна
50 000 грн. 253631

• Запчасти на Газель б\у и новые: задний мост,
передняя балка, коробка 5ст., 4ст.,головки на все
двигатели, стартера, генераторы, сцепление, колодки тормозные, пальцы, рулевые колонки, чулки и
редукторы моста, ГУР, радиаторы, и др. 0962607359

4.25. Буріння свердловин,
колодязі. Послуги

• Закажіть безкоштовну універсальну золоту Голд
карту від 1000 до 50000 грн. безкоштовно по SMS!
Від Вас: Прізвище+Ім`я+Сума+Ваші телефони тільки СМС на номери: 0953838182;0636563939;09
62000369

ПП ФОНТАН: БУРІННЯ, РЕМОНТ, ТАМПОНАЖ
СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ, МОНТАЖ НАСОСНОГО ОБЛАДНАННЯ. 0677855628,0677723483

• Куплю гербицид Хaрнес и другие. 0501368624.

• 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
• 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 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,(067)9040066
• Сівалка УПС-8(6),СУПН-8(6). Культиватор КРН5.6(4.2), КГШ-4,0. Борона АГ-2.1-3.0. Після кап.
рем."Тодак-8",СЗ-3.6(5.4). 0677801439

4. БУДМАТЕРІАЛИ
4.1. Будівельні суміші, цемент,
пісок. Продам
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РАСТВОР, БЕТОН.
ДОСТАВКА А/М ЗИЛ. 0677905739,447067
• Термоблоки пінополістирольні, система "Теплий
дім", від заводу-виробника. (050)5164420;(096)734
8079;(0342)771152.

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,ENGROU
PCONSULT.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

• 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
• Насіння кукурудзи укр.селекції. ФАО 180-310.
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
• Постійно закуповуємо вугілля деревне з твердих
та м`яких порід деревини. 0981554242.
• Продам оптом якісну жарену олію 20 грн/кг.
0988338068,0666573372
• Ремонт гидравлики: гидроцилиндров, гидроусилителей, гидрораспределителей, гидромоторов,
гидронасосов. 0505442769
• Ремонт гидравлики: гидроцилиндров, гидроусилителей, гидрораспределителей, гидромоторов,
гидронасосов. 0505442769,0674125548
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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

• Стабілізатори напруги семісторні! Укр.вир.
Профес.комплексний захист. Гарантія-3р.Сайт:
stabilizator.dp.ua, 0674928371,0501011184

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,

8.16. Хобі, тварини. Продам
ПРОДАМ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ БРОЙЛЕРІВ,
ІСПАНКУ, МАСТЕР, КАЧКУ-МУЛАРД ТА ІН.
КАЧЕНЯТА; КОМБІКОРМ І ВИПОЙКА, МОЖЛИВА ДОСТАВКА. 0679826838

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

8.20. Стіл знахідок. Загубив
ВТРАЧЕНО ДИПЛОМ СЕРІЯ ТМ №36576527
РЕСТ. 142, ВИДАНИЙ НА ІМ`Я БАВЕНКО
МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

8.23. Інше. Продам
• Агро-Текс Плюс-зарубіжна с/техніка б/в, без експлуатації в Україні. Постійне оновлення складського
асортим. 0970770666,0675805332

опалювальних систем. 0963966482,0957649309

КУПЛЮ СТАРОВИННІ КОНОПЛЯНІ АБО
ЛЛЯНІ РЯДНА ТА СОРОЧКИ 0987847225
• Куплю фризер для мороженого. 0663393634

8.24. Інше. Куплю
• Велика європейська компанія круглорічно купує
яблука промислові на соки, партія від 25 т. Оплата
швидка. Самовивіз. 0956553303
• Котли твердопаливні "Кобзар" надійні, сучасні,
прості. Сталь-4 мм, площа 100-300м2. www.frezer.
com.ua, 0961059178,0473631062

• Куплю холодильники; морозильники; газові колонки, котли, плити; пральні машини; телевізори; радянські комп`ютери, радіодеталі. 461046,0967979775
• Куплю: військову форму СРСР, чоботи хромові,
бурки, нагороди, значки, янтар, зуби кашалоту,
бівень, сервізи, картини. 0683345254
• Постійно закуповуємо паливні брикети "ПініКей", самовивезення, упаковка біг-бег або пакети.
0981554242

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

449131,0666501731
ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

тел.: 097-440-16-93
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Гороскоп на тиждень 21 - 27 лютого
ОВЕН

Непростий тиждень,
мож ливі не завж ди
приємн і сюрпризи.
Тримайте себе в руках, бо вашою надмірною емоційністю
можуть скористатися.

ТЕЛЕЦЬ

Без особливих сумнівів запроваджуйте в
життя плани й ідеї. Ситуація
може сприяти прийняттю серйозних і відповідальних рішень.

БЛИЗНЮКИ

Цього тижня все
у ваших руках. Ваші
зусилля й цікаві ідеї оцінять
належним чином.

РАК

Доведеться надолужувати багато чого
з того, що ви колись відклали
на потім. Сприятливий час
і для рутинної роботи, і для
творчості.

ЛЕВ

Доведеться присвятити чимало сил і часу
організаційним питанням, а ще
постарайтеся нікуди не спізнюватися.

ДІВА

Цього тижня постарайтесь менше критикувати колег і ділових
партнерів та спокійніше ставитися до недоліків близьких
людей і коханих.

ТЕРЕЗИ

В ар т о о с о бл и в у
увагу звернути на ваш
кар'єрний ріст, бо саме зараз
вимальовуються досить вагомі
майбутні досягнення.

СКОРПІОН

Вдасться підвищити
свій авторитет і добитися гідної оцінки своєї праці.
Не відволікайтеся, робіть свою
справу, навіть якщо весь світ
проти вас.

Імовірні зустрічі,
важливі для вас у професійному плані. Не всі вони
приємні, але мусите пройти і
через це.
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лютого
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лютого
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Ваша увага повинна
бути сконцентрована на
повсякденних справах і дрібних
життєвих проблемах.

ВОДОЛІЙ

Мож ливо, ви виявитеся на порозі серйозних змін у житті. Імовірні
корисні й цікаві знайомства, але
пропозиції високооплачуваної
роботи - сумнівні.

РИБИ

Ви будете перебувати в центрі подій. Зосередитися на робочих справах
періодично заважатиме дратівливість та дріб'язковість.

з віком людина всихає, організм
людини зашлаковується, і разом
зі зменшенням частки води в організмі приходять хвороби і старість.
6. Кров людини на 83% складається з води.
7. Недалеко від села Кергалан
в Азербайджані є горюча вода.
Від сірника вода спалахує блакитним полум’ям через наявність у її
складі метану.
8. Людина може обходитися 30
діб без їжі і менше тижня без води.
9. Вода – це основний розчинник в людському організмі. З її допомогою переносяться всі корисні
речовини, вона ж виводить з орга-
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нізму шлаки та шкідливі речовини.
У водних розчинах відбуваються всі
хімічні реакції в нашому організмі.
10. Середньостатистична людина, користуючись водопровідною
водою, за своє життя пропускає
через організм від 80 до 100 кг
хімічного бруду. І саме тому так
важливо бути впевненим в якості
води, яку ви вживаєте.
11. Вживання кофеїну й алкоголю призводить до обезводнення.
На кожну випиту чашку кави або
порцію алкоголю треба додатково
випити склянку води.
12. Вода відбиває 5% сонячних
променів, у той час як сніг – близько 85%.
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КОЗЕРІГ

Цікаві факти про воду
1. Щодня з поверхні Землі випаровується близько трильйона
тонн води.
2. Вода – єдина субстанція, яка
зустрічається в природі в трьох
формах: твердій (лід), рідкій і у вигляді газу.
3. 80% земної поверхні вкриті
водою.
4. На Землі 3% прісної води;
більша її частина зберігається
у замерзлому стані в льодовиках.
5. Середньостатистична людина складається з води на 50–80%.
Ембріон людини складається
з води на 95%, дитина на 70–80%,
а доросла людина на 50–70%, тобто

від партнерів
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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»

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.
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Кінотеатр «УКРАЇНА»

тел: (0412) 47-27-47, (097) 447-27-47

Грифко проти прибульців

Ейфорія

Чорна Пантера

Перед нашими очима життя звичайного
кондора Грифко. Він божевільно закоханий
в Яїту та хоче з нею одружитися. Але мама
красуні не хоче бачити такого нареченого –
кого завгодно, тільки не його. Він незграбний,
постійно потрапляє у всілякі дурні ситуації, та й
мізків йому було дано вкрай мало. І ось під час
чергової спроби Грифка вмовити маму віддати
свою дочку за нього, цю розмову переривають
інопланетяни, які викрадають жінку. Вони хочуть
захопити нашу планету за допомогою артефакту, який підпорядковує собі кожну розумну істоту.
Врятувати Землю готовий саме Грифко.

Сестри Емілі й Інес зовсім недавно втратили
маму. Емілі була з нею до самого кінця, у той
час як Інес жила своїм життям. Але ось зараз
після довгої розлуки вони зустрілися. Емілі хоче
відвести сестру в найпрекрасніше місце на
світі. Десь серед багаторічних дерев знаходиться розкішний будиночок, де втілюють давні
мрії людей. Там створюють ідеальне, нехай і
недовге життя, адже опісля мешканці будинку
повинні піти з цього світу. Навіщо страждати,
коли можна позбавити себе від мук? Інес не
подобається цей "клуб самогубців" і вона хоче
зробити все можливе, щоб врятувати сестру.

З першого погляду можна вирішити, що Ваканда - звичайна територія
дикої Африки, але це не так. Тут,
в надрах пустельних земель, ховаються поклади унікального металу,
здатного поглинати вібрацію. Багато
хто намагався дістатися до нього,
плюндруючи все на своєму шляху і
приносячи смерть аборигенам, але
кожен раз таємничий дух савани Чорна Пантера - вставав на захист
пригноблених.

Жанр: анімація, комедія

Жанр: драма, пригоди

Жанр: драма, фантастика, екшн

kinoukraina.zt.ua

П'ятдесят відтінків
свободи

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.

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

«Заповіт
цнотливого бабія»
24.02
Початок о 18:30

«Принцеса
на горошині»
24.02
Початок о 11:00 та 13:00

«Всі миші
люблять сир»
25.02
Початок о 12:00 та 14:00

