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Смерть молодої
дівчини у лісі:
що сталося насправді
ЗАВЖДИ ГАРАНТОВАНО ВИГІДНО!

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

000 грн
44900 грн
64900 грн

ДРУГІ КОРИГУЮЧІ ОКУЛЯРИ В ЧЕКУ  ЗА ПІВЦІНИ*.

ГАРАНТІЯ НА ОКУЛЯРИ ТРИ РОКИ
БЕЗКОШТОВНЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
КОНТАКТНІ ЛІНЗИ СВІТОВИХ ВИРОБНИКІВ:
Johnson & Johnson, Alcom, Bausch & Lomb…

www.optika-fielmann.ua

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



ПРОВІДНА НІМЕЦЬКА ОПТИКА

*умови акції — у салонах fielmann
**Знижка на весь товар крім акційних пропозицій до 28.02.2019 р.

с. 7

Бісквіт «Барні»
з шок. нач. 150 г

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

Ананаси кільце 580 мл
ТМ «Долина Бажань»

Дитяча iграшка
«Яйце Magic Egg»

Напій «Пепсі» 1л
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Новини
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До 15-річчя
української
Вікіпедії

Комунальний МРТ
у Житомирській обласній
лікарні, пропрацювавши
місяць, знову зламався
Руслан Мороз

Наша газета вже
неодноразово порушувала тему перманентних ремонтів
комунального МРТ
у Житомирській обласній лікарні.

Руслан Мороз

Українська Вікіпедія святкуватиме
15-річчя від часу
створення першої
статті.
26 січня 2019 року в Житомирському державному технологічному університеті відбувся вікімарафон написання
нових статей до української
Вікіпедії. До заходу долучилися студенти, аспіранти та
викладачі ЖДТУ. Вікімарафон
координував Ігор Маковський,
один із адміністраторів розділу
Вікіпедії українською мовою.
Ігор Маковський надав короткий коментар нашому виданню щодо цієї події:
– Україномовний розділ
Вікіпедії ставить за мету те ж,
що й інші розділи – написання
статей українською мовою для
україномовних користувачів
Інтернету. Метою вікімарафону, який проводиться з 26 до
30 січня, є написання якомога
більшої кількості якісних статей до української Вікіпедії.
Таким чином читачі вітають
українську Вікіпедію з 15-річчям. Основними вимогами до
учасників були такі: всі статті
мали відповідати критеріям
значимості, базуватися на авторитетних джерелах та посилатись на них, не порушувати
авторського права, а також до-

тримуватись нейтральної точки
зору й не містити оригінальних
досліджень. Стосовно перекладів або власного контенту, то
це можуть бути і переклади,
але автоматичні переклади не
приймаються, як і написання
статей з використанням різних
джерел інформації: Інтернетджерел, книжок, довідників,
енцик лопедій та інше. А ле
обов'язкове додавання джерел
до самої статі. Користувач одночасно може додавати статті до
різномовних розділів Вікіпедії.
Останнім часом в україномовному секторі зареєстровано
користувачів-редакторів більше 100 тисяч, але тих, хто за
останній місяць зробив якісь
дописи до Вікіпедії, – близько
2500 користувачів.
Найбільше в україномовному секторі статей географічної
тематики, здебільшого про населені пункти. Таких приблизно
35%. Далі за кількістю ідуть біографічні статті. Відносно мало
вузькоспеціалізованих статей,
але поступово з'являються фахівці, які пишуть і такі.
Д ля того, щоб створити
нову статтю, потрібно зареєструватися, ознайомиться
з базовими правилами й далі,
користуючись дуже простою
розміткою або використовуючи шаблон, створити перший
запис.
Вікіпедія – це співдружність
аматорів та ентузіастів. Я – військовослужбовець, а Вікіпедія –
це моє хобі. На даний час я –
адміністратор україномовного
розділу Вікіпедії.

Минулого разу ми писали,
що МТР працює, та всі, кому
необхідно пройти обстеження,
можуть записатися на прийом.
Але днями наші читачі повідомили нам сумну новину, що наразі
знову МРТ не працює, запис на
обстеження обіцяють поновити
з лютого, але вже зараз працівники говорять про те, що черга

є аж до липня. Щоб пройти обстеження раніше, можна зробити благодійні внески, але вони,
як і членство в лікарняній касі,
суттєво не вплинуть на термін
обстеження.
М и о т ри ма л и коме н тар
з приводу поломки апарату від
Анатолія Омельчука, завідувача
відділення променевої діагностики Обласної клінічної лікарні
ім. О. Ф. Гербачевського:
– Знову вийшли з ладу деталі блоку радіочастотного підсилювача. Саме перед Новим
роком приїжджала фірма, яка
відремонтувала блок. Були поставлені нові транзистори, але за
кілька днів блок знову вийшов
з ладу. Прийнято рішення закупити повний комплект нових
транзисторів, і наступного тижня
вони мають бути вже в Україні.
Замовлені з Америки. Як тільки
транзистори прибудуть, ми їх

поставимо, і сподіваємося, що
більше поломок не буде. Таким
чином ми замінимо всі транзистори в цьому блоці. З приводу
оплати за проведення обстеження ми підтверджуємо, що всі
постанови та розпорядження є
чинними. Ніхто не відміняв ці
документи, так що все буде, як
раніше. Є перелік пацієнтів, яким
ми будемо робити всі обстеження
безкоштовно. Ми – не комерційна
установа. Також маємо надію, що
на початку лютого ми вже будемо
приймати пацієнтів.
Нагадаємо, що саме встановлення комунального МРТ
у 2015 році нагадувало звичайнісінький детектив та відбувалося
з акціями протесту з боку активістів. Через силу вдалося відстояти
МРТ, і прилад запрацював з червня
2016 року. На будівництво приміщення для установки МРТ всього
було виділено 1 млн 110 тис. грн.

У житомирських
школах – карантин
З 30 січня до 9 лютого у навчальних
закладах Житомира
введено карантин.
Під час засідання міської
комісії ТЕБ і НС 28 січня було
прийнято рішення про введення
упереджувальних обмежувальних
заходів у загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах
та рекомендовано у закладах
професійно-технічної освіти. Із
30 січня до 9 лютого включно
у зазначених навчальних закладах буде тимчасово призупинено
освітній процес. Про це інформують у прес-службі Житомирської
міської ради.
«Станом на 28 січня відсоток
дітей, хворих на грип чи застуду,
становить 14,2%. У трьох школах
міста поріг захворюваності перевищив 20%. Враховуючи зростання захворюваності на грип
та ГРВІ, очікуване потепління,
що зазвичай сприяє зростанню
кількості хворих, члени міської
комісії з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних сит уацій прийн яли

рішення ввести обмежувальні
заходи з 30 січня до 9 лютого.
Протягом цього періоду фахівці
управління охорони здоров’я та
департаменту освіти міської ради
здійснюватимуть моніторинг стану захворюваності у Житомирі,
а вже на наступному засіданні
комісії ми розглянемо статистичні дані та визначимось, – зазначила заступник міського голови Вікторія Краснопір. – Члени
комісії розуміють важливість
безперервного освітнього про-

цесу, але пріоритетом є все ж
таки здоров’я дітей».
Нагадаємо, у п`ятницю, 25 січня, заступник міського голови Житомира Вікторія Краснопір спільно з представниками управління
охорони здоров'я та управління
освіти провела брифінг, на якому
наголосила, що в Житомирі немає
перевищення епідеміологічного
порогу захворюваності на грип
та ГРВІ, тому влада не бачить
необхідності вводити карантин
у школах міста.
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Як схуднути після
новорічних свят:
дієві поради
Анастасія Ліберман

Новорічні свята залишили після себе декілька
зайвих кілограмів, тьмяну
і зневоднену шкіру, а також
зовсім збитий режим дня.
Як повернутися у фізичну
форму – читайте в матеріалі.
Ідеальний варіант після свят – 4-разове
харчування: сніданок, обід, вечеря і один
з будь-яких перекусів. Вечеряти слід не
пізніше ніж за 2 години до сну.

Триденна дієта після новорічноріздвяних святкувань: меню
• За півгодини до сніданку: склянка теплої води з двома столовими ложками лимонного соку для стимуляції процесу обміну.
• Сніданок: знежирений йогурт, фрукти.
• Полуденок: морквяно-яблучний коктейль. Просто пропустіть одне яблуко і дві
невеликих моркви через соковижималку.
• Обід: овочевий салат, заправлений
оливковою олією без використання солі
і спецій.
• Вечеря: нежирне м'ясо або риба, запечені в духовці, в якості гарніру – тушковані
овочі.

Заборонена їжа

Які продукти слід прибрати з меню?
• алкоголь;

Здоров'я

Середа, 30 січня 2019

• фастфуд;
• вироби з білого борошна;
• смажені страви;
• жирну їжу, включаючи масло;
• майонез та інші подібні соуси;
• цукор і вироби з нього.

Фітотерапія як спосіб
відновлення організму
Одна з головних умов позбавлення від
недуг – це своєчасне очищення організму від
токсинів, які з часом отруюють організм та
призводять до порушення обміну речовин.
«Для вирішення проблеми переїдання
на свята підходить фітотерапія. Саме цими
принципами користується наша компанія
«Скарбниця здоров’я», адже ми надаємо
перевагу виключно здоровому харчуванню
і застосуванню засобів лише рослинного
походження. Наша мета – донести до кожного жителя України, що здоров’я – одне,
тому потрібно його берегти. Організм потрібно підтримати, якщо він поніс певні
зашлакування, навантаження. Внаслідок
цього ми б радили провести очищення
організму. Для того, щоб це зробити, потрібно звернути увагу на органи травлення. Ми не можемо чистити кишківник,
не звернувши увагу на травну систему загалом. Тому варто комплексно підходити
до питання очищення організму. Досягти
гарної та позитивної динаміки складно.
Наполегливо рекомендую провести очищення печінки, налагодити роботу підшлункової залози, а потім переходити до
чистки кишківника. Раджу використовувати овес і зерно, а також висівки вівса. Тут на
допомогу прийдуть і корнеплоди буряку,
коріння стальнику та трава сени. Людина

здатна до самовідновлення та самоочищення, але організм треба підтримати
у цьому складному процесі. Ми б радили
застосовувати фітопрепарати, які готують
зі свіжозібраних рослин», – розповідає завідуюча мережі фітоаптек «Скарбниця
здоров'я» Ольга Маєвська.

Лягайте спати вчасно

Під час свят ви часто могли лягати спати
під ранок і ще й після випитого алкоголю.
Протягом дня ви неминуче почували себе
стомленим. До того ж неякісний сон не найкращим чином також позначається на фігурі.
Коли ми спимо, організм виробляє гормон кортізол, який протистоїть інсуліну
і нормалізує обмін речовин. Саме тому,
повернувшись у робочий графік, важливо насамперед нормалізувати режим сну.
Лягайте щодня не пізніше 22:30 та спіть
по 7–8 годин.

Відновіть водний баланс

У день необхідно випивати 1,5–2 літра
рідини, і це вже далеко ні для кого не новина. 50% рідини повинна складати чиста негазована вода, а інші 50% – неконцентровані
чаї та відвари, наприклад, з шипшини або
ромашки. З їх допомогою можна влаштувати легку детоксикацію організму.

Аутофагія та спорт

Аутофагія (пер. «самопоїдання») – безпечний спосіб розвантаження організму.
Це процес, коли клітини в організмі частково «поїдають» себе, а залишаються лише
здорові та регенеровані. При аутофагії потрібно харчуватись лише до обіду, і тоді
до наступного ранку організм буде в стані
голодування. За рахунок цього йде розвантаження, а також очищення організму.

Даний спосіб розвантаження підходить
усім без виключення.
Тримайте порцію корисних спортивних порад від засновниці та тренера студії
«Clubnika fitness» Анни Чернишової:
1. Найкращий спосіб, як схуднути після
Нового року, – заняття спортом. Людина
має обов’язково більше рухатись, за день
потрібно зробити понад 10 тис. кроків.
Якщо весь перший тиждень січня вашим
улюбленим видом спорту була прогулянка
до холодильника і назад, починайте вводити фізичне навантаження поступово.
Після роботи трохи прогуляйтеся, сходіть
з друзями на ковзанку.
2. Якщо ви хочете почати займатись
спортом, не потрібно відразу переходити
до тяжких фізичних навантажень, адже для
організму це буде великим стресом. Розпочніть, наприклад, з пілатесу або розтяжки.
І вже з кожним тренуванням збільшуйте
навантаження або його тривалість. Таким
чином ви поступово підготуєте організм до
звичайних спортивних тренувань.
3. Краще всього почати з 2–3 тренувань
на тиждень, адже наш організм худне не
тоді, коли ми займаємось спортом, а тоді,
коли він відпочиває, витрачає сили на відновлення. Для того, щоб пішов процес схуднення, після тренування треба дати час, аби
організм відпочив. Пам’ятайте, перерва між
тренуваннями повинна бути 24–72 години.
Кожного разу потрібно змінювати навантаження: від кардіо- до силового тренування
та розтяжки.
Набір ваги у період новорічних свят на
практиці складає близько 3–4 кілограмів.
Активний відпочинок на свіжому повітрі,
спорт, відмова від вживання калорійних
продуктів та позитивний настрій – запорука
здоров’я та прекрасного самопочуття!
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КОЛОНКА
Микола
ЧЕРЕДНІК,
депутат
Богунської
районної ради
м. Житомир,
засновник
«Інституту
Розвитку
Житомира»

Про тарифи перевізників
Не є великим секретом, що приватні перевізники більше ніж півроку чекають підвищення тарифів
на вартість проїзду. Зазвичай основним аргументом для перевізників
на користь збільшення тарифів є
збільшення вартості пального. Ситуація, в якій опинилися перевізники наразі, є нетиповою, адже
пальне стрімко втратило в ціні.
Переважна більшість маршруток
переобладнана на газ-пропан, є
незначна кількість метанових та
дизельних. За два місяці ціна на газ
(пропан) знизилася з 17 до 9,510 грн. Пропорційно знизилася
ціна на бензин та дизельне паливо.
Саме вартість пального є основною
статтею витрат, яку показують перевізники при обґрунтуванні тарифів.
Інші витрати, на які полюбляли посилатися та жалітися перевізники,
не зросли (запчастини, зарплати
у водіїв (офіційні), не мали стрімкого зростання, тому у цій ситуації
аргументів на користь збільшення
тарифу у перевізника забракне.
На момент встановлення тарифу
у 5 грн і перевізники, і місцева влада обіцяли «покращення», а саме:
нові автобуси, валідатори та єдиний електронний квиток, чемних
водіїв, дотримання графіків руху
маршрутів (особливо у вечірній
час) тощо. Нічого цього немає. Так
само, як і немає пільгового проїзду
без часових обмежень для пільговиків. І це при тому, що дві судові інстанції визнали встановлені
міською радою часові обмеження
незаконними та скасували їх, але
що для житомирських чиновників
рішення суду та Закон.
В р а х о в у ю ч и н е в и ко н а н н я
зобов’язань, взятих перевізниками
та міською радою при збільшенні
тарифу з 3 до 5 грн – збільшення до
7-8 грн з цими самими обіцянками
виглядатиме насміханням над житомирянами. Адже немає жодного
сумніву, що чергове збільшення тарифу не призведе до покращення
якості перевезень, нормальних автобусів та виконання графіків руху.
Інша справа з обґрунтуванням тарифу для комунальних автобусів, які
їздять на дизельному паливі, закуповують його офіційно (на відміну від
приватників, які паливо купують за
сірими схемами). Для комунальних
автобусів, усі платежі в яких офіційні
(купівля палива, обслуговування,
зарплати тощо), собівартість однієї
поїздки буде значно вищою порівняно з приватниками.

Актуально
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«Муніципальна няня»:
державну програму прийнято,
але на практиці не діє
Руслан Мороз

Програма наразі є
лише на папері.
В українських медіа зараз активно рекламують нову державну
програму під назвою «Муніципальна няня». Повідомляється,
що це урядовий проект з підтримки молодих батьків, який
запрацював з 1 січня 2019 року.
У його рамках держава компенсує
частину витрат на послуги няні
для дітей до 3-х років. Сума відшкодування рівна розміру прожиткового мінімуму для дітей до
6 років, станом на сьогодні це 1626
гривень на місяць. У Міністерстві
соцполітики наголошують, що
компенсація на няню не заміняє інші соціальні виплати на
дитину і виплачується окремо
за бажанням батьків. «Державна
допомога у сім’ї залишається,
а якщо вона захоче скористатися
такою опцією, як «Муніципальна
няня», то це додатковий бонус», –
запевняє міністр соціальної політики Андрій Рева.
Жодних зобов’язань виходити
із декретної відпуски через «Муніципальну няню» також немає.
У відомстві наголошують, що на

компенсацію за послугу можуть
розраховувати як батьки, які працюють, так і ті, хто перебуває
у декретній відпустці.
«Мама може не виходити на
роботу, а просто наймати няню
для допомоги, і за це можна
отримувати таку компенсацію», –
додає заступник міністра Олександра Чуркіна.
Згідно з постановою Кабміну,
батьки самі шукають і обирають
фахівця. Єдина обов’язкова умова
для компенсації від держави – це
офіційне працевлаштування доглядальниці. Органи соцзахисту
залишають за собою право пе-

ревірити в державних реєстрах
інформацію про няню. Вона має
бути або ФОПом, або юридичною
особою, яка надає послуги догляду за дітьми. Для оформлення
державної допомоги батькам потрібно звернутись у відділ соцзахисту за місцем проживання.
З собою треба мати паспорт та
ідентифікаційний код одного
з батьків, свідоцтво про народження дитини, а також копію
офіційно укладеного з нянею
договору. Крім того, потрібно
написати заяву на отримання
компенсації і надати документи,
що підтверджують оплату послуг

няні (квитанції, чеки, виписки
з банківського рахунку тощо).
Строк подачі документів – місяць із моменту укладення угоди
з нянею. Крім того, щомісяця до
5 числа потрібно надавати документи про оплату праці няні.
В уряді обіцяють, що це можна
буде зробити в управлінні соцзахисту або електронною поштою. Рішення про нарахування
компенсації ухвалюють місцеві
органи соцзахисту протягом 10
днів від дати подання документів.
Але на цій оптимістичній
ноті ми маємо зупинитися.
Ми звернулися за коментарем
до кількох управлінь соціального захисту на теренах нашої
області, та всі керівники цих
установ відповіли, що наразі
немає жодного документу про
те, яким чином або в який спосіб
буде працювати ця програма.
Наші можновладці пішли на
новорічні та різдвяні канікули
та не розробили жодного наказу
та механізму втілення програми
«Муніципальна няня». Таким чином, поки місцеві управління не
отримають наказів та пояснень,
в який спосіб приймати заяви
щодо цієї програми, вона існуватиме тільки де-юре, а фактично –
це просто папірці, на які ніхто
не звертатиме уваги.

Житомирщина отримала першу партію
з 462 пакунків малюка у новому році
У 2019 році продовжують видавати безкоштовну одноразову
натуральну допомогу
від держави для новонароджених.
Минулого тижня Житомирщина отримала першу партію
пакунків малюка у цьому році.
У 2018 році з Міністерства соціальної політики України передали
понад 4 тисячі пакунків.
Ініціатива уряду щодо видачі
батькам новонароджених діток безкоштовної одноразової допомоги
від держави продовжиться і цього
року. Житомирщина вже отримала першу партію пакунків малюка
у 2019 році. Про це повідомляє
департамент праці, соціальної та
сімейної політики ОДА.
462 пакунки малюка для но-

вонароджених дітей області вже
відправлені до районів. Прогнозована кількість таких пакунків для
нових жителів Житомирщини на
поточний рік – 11 тисяч.
Відповідно до постанову Уряду «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2018 р. № 512» від
27 грудня 2018 року удосконалили порядок планування обсягів,
доставки, видачі одноразової натуральної допомоги «Пакунок
малюка».
Зокрема видача допомоги
за місцем проживання/перебування новонародженої дитини
відбуватиметься не пізніше ніж
через 30 днів з дня її народження.
До видачі залучатимуть фахівця
із соціальної роботи, соціального
працівника, фахівця недержавної
організації, до повноважень яких
належить здійснення соціальної
роботи з сім’ями та дітьми. Якщо
породіллі не отримують пакунок

малюка для своєї новонародженої дитини, тоді за заявою видача
відбуватиметься або у територіальному органі соцзахисту, або ж
соціальні працівники доставлять
допомогу за місцем проживання.
Нагадаємо, що з вересня
минулого року в області почали
видавати безкоштовну державну
допомогу – пакунки малюка. Так

у 2018 році Житомирщина отримала від Міністерства соціальної
політики України 4125 пакунків
малюка. У пакунку для немовляти
міститься одяг та речі для догляду
за дітками, а також засоби гігієни
для дитини й мами, інформаційні
матеріали для батьків.
За матеріалами пресслужби Житомирської ОДА
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Житомиряни коментують

ФОКУС УВАГИ:
що коментують житомиряни у соцмережах

Анастасія Ліберман

Журналісти «20
хвилин» промоніторили, чим цікавляться житомиряни
у соціальних мережах. За результатами реагування та
обговорення тем
житомирською аудиторією ми виокремили ТОП-новини за
декілька тижнів.

ТОП 1. У кабінеті
заступника мера
з питань траспорту та
доріг висипали відро
піску
Цими діями активісти хотіли нагадати заступнику міського голови про жалюгідний стан
доріг та тротуарів міста. Хоч
подія сталась ще 15 січня, житомиряни досі її обговорюють.
Деякі коментатори обурені діями активістів, хтось погоджується з подібною акцією, інші
жаліють прибиральницю, яка
змушена буде збирати пісок.
«По цілій країни така ж
сама проблема. Чиновники не
хочуть виконувати свої повноваження. Активісти просто молодці. Якщо людей не чують,
яким способом ще привернути
увагу цих поважних персон?» –
пише Марина Боголос.
«Ведро песка – это ещё
безобидный способ!» – коментує Олексій Клименюк.
«Делайте со мной что хотите, но я своего мнения не
изменю: это не «активисты»,

это – хулиганы. Которые просто подводят идею под свои
действия. Впрочем, в последнее время все чаще кажется,
что это одно и то же», – пише
Вадим Володарський.
«Ну влаштували профільному заступнику сіяння на
столі. А ви подумали, хто буде
прибирати цей пісок? В чому
винна прибиральниця? Ви ж
їй насолили більше, ніж Ткачуку!» – публікує коментар
Валерія Майструк.

ТОП 2. Влада Житомира
запровадила карантин
у школах
У житомирських школах
карантин розпочнеться 30 січня. Про це увечері 28 січня
у своєму Фейсбуці написав мер
Сергій Сухомлин.
«З 30 січня у школах Житомира – карантин! Станом на
23 січня відсоток дітей, хворих
на грип чи застуду, становив
12,5%, сьогодні – 14,2%. Зростання – 2%. Але у трьох школах міста поріг захворюваності
перевищив 20%. Тому уповноважена комісія міської ради
рекомендувала призупинити
навчання у школах міста. Поки
на 10 днів», – написав міський
голова.
Житомиряни відразу відреагували на допис міського
голови: хто з обуренням, хто
сприйняв новину за радість,
а для деяких працюючих батьків карантин – головний біль.
«Немає ніякого порогу, хіба
що в деяких поодиноких школах. У нас всі 35 учнів у класі.
А тепер дитина змушена буде
сидіти сама днями дома, бо
батьки на роботі. Чому б не
запроваджу вати карантин
окремо по класах, там, де це
дійсно потрібно?» – коментує
Олена Піхуля.

«Нарешті! Вже давно потрібно було зробити карантин. Дякую владі за те, що
реаг ує на процеси, які відбуваються в школах», – радіє
Сергій Ковтунович.
«А тепер скажіть, що робити працюючим батькам?
Нікого не цікавить, що у вас
дитина, викручуйтесь самі…
на жаль. Ніякого соцзахисту
в цій довбаній країні нема, навіть якщо працювати офіційно.
У мене звільнили дружину, бо
лікарняні часто брати не можна, часто – це два рази в півроку», – пише Володимир Дені.
«Діти почали одужувати
і з понеділка вже пішли до
школи. Завжди невчасно», –
коментує Наталія Стельмах.
«На мою думку, школи самі
мають запроваджувати карантин і лише в тих класах, де за
тиждень ходило на навчання
двійко-трійко діток. Навіщо
працюючим батькам створювати проблеми?» – запитує
Маргарита Дубровець.

ТОП 3. Президент
України привіз Томос до
Житомира
17 січня біля Свято-Михайлівського собору зібралися сотні вірян, аби зустріти Томос
про автокефалію Православної церкви України. Окрім
Президента, приїхав Святійший Патріарх Філарет. Храм
був переповнений, віряни
стояли навіть на вулиці. Щоб
усі житомиряни мали змогу
спостерігати за всім, що відбувається у соборі, на вулиці
встановили екран. Житомиряни активно обговорили цю
новину у Фейсбуці.
«Щиро дякуємо, пане Президент!!! Не зважайте на обмежених, робіть свою справу. Все
буде добре!» – пише Наталія
Начерная.
«Тепер заживемо», – стримано коментує житомирянка
Анна Бувала.
«Підтримую молитвою, горжусь подією і досягненям України», – пише Віктор Білецький.
«Це все піар, на законодавчому рівні церква відокремлена
від політики», – переконаний
Геннадій Зиневич.
«На мою думку, зараз є
багато важливіших питань
для вирішення, які стоять на
першому місці в проблемному стовпчику, ніж Томос і тому
подібні», – коментує Ірина Ріл.

ТОП 4. Житомирські
перевізники хочуть
підвищити вартість
проїзду до 7–8 гривень
Приватні перевізники скаржаться на відсутність компенсації
за проїзд пільговиків, ціни на
пальне і тариф у 5 гривень, який
не покриває цих затрат. Тому житомирські маршрутники пропонують підняти вартість проїзду
до 7 грн. Деякі підприємці навіть
нарікають, що 7 гривень буде недостатньо. Ця новина сколихнула
житомирську аудиторію та стала
однією з топових у рейтингу обговорюваних.
«Влада місцева – бандитська!
У більшості областей України
плата за проїзд не більше 5 грн.
У Сумській обл. по 2.50 грн! Деякі області – по 4 грн, і ніякого
здорожчення проїзду не очікується!» – обурено пише Наталія
Савченко.
«А пенсионеры пусть за себя
платят хотя бы 3 грн, так и цену
поднимать не надо. Из-за них
в маршрутку влезть нельзя», –
коментує Наталія Алєксєєва.
«Багато приватнах
перевізникiв використовують
пропан як пальне! Так ось,
з 14 грн вiн подешевшав до
9.75 грн! З якого дива подорожчання!» – пише В’ячеслав Фатахов.
«Щодо розрахунків перевізників виникає декілька запитань: 1. Якщо не відшкодовують
витрати за перевезення пільговиків, то навіщо перевізники
погоджувались возити пенсіонерів та інших пільговиків безкоштовно за власний рахунок?
2. Витрати документально підтверджуються чи знову та сама
пісня – ми на спрощеній системі оподаткування і зберігати
первинні документи та вести
облік витрат не зобов'язані? 3.
Кількість перевезених пасажирів у порівнянні з минулими
розрахунками повинна зрости
як мінімум у 1,5–2 рази через
запровадження безкоштовного перевезення пенсіонерів, які
активно цим користуються. 4.
Яким чином підтверджується
кількість перевезених пасажирів, якщо ті валідатори, що
були закуплені за кошти міського бюджету для приватних
перевізників, ними ж не використовуються?» – цікавиться
житомирянка Лада Ковалева.
Ми і надалі слідкуватимемо
за подіями, які стали знаковими
та важливими для житомирян.

КУТОЧОК

ВОДІЯ
Леонід
ГРОМІК,
завідувач другого відділення
Житомирського
професійного
політехнічного
ліцею

Використання
присадок
для правильної
чистки інжектора
(Закінчення теми.
Початок у № 2 від 23 січня 2019 р.)
Найрозповсюдженішими очисниками інжекторів є «Лавр», «Ni
Gear», «Ligui Molu», «Winns»,
«Bbf» і т. д. Але чи допоможе
присадка, яка проходить довгий
шлях від бензобака до форсунки,
долаючи на своєму шляху перешкоди грубої очистки (сітка бензонасоса) і фільтра тонкої очистки
(штатний паливний фільтр)? Багато автомобілістів стверджують,
що присадка залишається в фільтрі і втрачає всі свої позитивні
властивості.
Головною складовою присадок
для чистки інжектора є керосин
і різні миючі компоненти, які використовуються для розщеплення
і розчинення брудних відкладень.
Ніяких супертехнологій від використання засобу за декілька сотень
гривень ви не отримаєте, і немає
необхідності в цьому, оскільки за
велику суму можна професіонально очистити всю систему в умовах
спеціалізованого сервісу.
В ідеальних умовах присадки повинні виконувати дві головні задачі: якісно очищувати всі можливі
вузли інжектора від засмічуючих
відкладень (в першу чергу, канали форсунок і складові елементи
пристрою), а також забезпечувати
повне спалення палива, тим самим
знижуючи його витрати. Але реальність встановлює свої правила,
і процес очищення може тривати
нескінченно. Щоб якось захистити
промиті деталі від нового нальоту,
рекомендується використовувати
спеціальні препарати, роблячи це
зразу після промивки.
Довга і якісна робота форсунок
залежить від цілого комплексу
регулярних процедур і факторів –
використання якісного пального,
нормальних мастильних матеріалів і відповідних свічок запалювання. Рекомендую технічний огляд
транспортного засобу проводити
регулярно, а сам інжектор повинен очищуватись на стенді згідно
з регламентом і без пропусків. Не
прислухайтесь до думок сумнівних
фахівців і шануйте думку перевірених часом спеціалістів. Але при
бажанні здійснити всю процедуру
самостійно уважно розберіться
в нюансах цієї роботи, і бажаю вам
не помилитись.
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Політична арена

Як проходять політичні
передвиборчі перегони на
території Житомирської області
Володимир Піньковський

Шановні друзі,
почну з того, що президентська виборча
кампанія 2019 року
офіційно стартувала
31 грудня 2018 року,
з чим всіх вас щиро
вітаю. Адже були
певні сумніви, побоювання, підозри
щодо того, що виборчі перегони відкладуть, відмінять,
відтермінують.
Отож перейдемо до моніторингу і аналізу тих подій, які, на
думку експертів, заслуговують
уваги та розгляду. Якби мені
поставити банальне запитання, хто виграє ці президентські
перегони, то відповів би так: виграє той, хто зуміє максимально
довго і вдало за привабливою
д л я с успі льс т ва тематикою
нав’язувати порядок денний
переважній більшості виборців
та максимально довго тримати
увагу на своїй персоні.
Якщо виходити з цієї логіки, то вдало зробив заяву про
балотування та привітання
з Новим роком Володимир
Зеленський, чим притягнув
непідробну зацікавленість та
увагу, дав свіжу «їжу» для обговорення великій кількості
людей за новорічним столом
та ще декілька днів після нього.
Потім, на Святвечір, вже
інший потенційний кандидат
Петро Порошенко, як то кажуть,
правив балом, перехопивши ініціативу з отриманням Томосу та
надавши цій події гіперболізованого значення. Але видається,
що політтехнологи нинішнього президента переграють, бо
хочуть справити у переважної
більшості населення враження,
що отримання Томосу – це наше
всьо, але це безперечне надбання неможливо конвертувати
в загальний добробут, у процвітання населення, у збільшення
доходів, зменшення тарифів
тощо. І тут, якщо штучно пере-

тримати це питання в фокусі
багатьох мас-медіа, то у чималої
частини населення може вийти
певна відраза, несприйняття,
відчуття омани.
Далі довго анонсовану інтригу вніс Дмитро Гордон, який
представив «джокера» в особі
екс-очільника СБУ Ігоря Смешка, який одразу, як і Володимир
Зеленський, у війшов в топпретенденти на вихід у другий
тур президентських перегонів.
Як ви знаєте, пан Смешко відвідав Житомир, провів низку
зустрічей з громадськістю, дав
прес-конференцію, але про це
дещо пізніше.
А от Юлія Тимошенко свій
офіційний похід у президенти
призначила на 100-річчя Акту
Злуки у Палаці спорту, у присутності великої кількості людей, визначних діячів різних
сфер українського життя. Звісна річ, що така подія не могла
оминути широкого розголосу,
висвітлення, обговорення. Примітно те, що за Ю. Тимошенко
публічно зголосилися агітувати
екс-президент Леонід Кравчук,
ще вчора соратник Петра Порошенка по отриманню Томосу
патріарх Філарет, вічний бунтар
Михайло Саакашвілі.
Отож січень однозначно
саме за цими персонами, за
цими кандидатами у президенти, які з великою вірогідністю
і будуть конкурувати за вихід
у другий тур.
Що ж стосується перебігу
подій президентської кампанії на Житомирщині, то почну з Володимира Зеленського, в якого існує віртуальний
виборчий штаб та віртуальні
особи, які ним займаються.
У низці місцевих мас-медіа та

соціальних мережах з’явилась
інформація про те, що кандидата
у Президенти України Володимира Зеленського на Житомирщині представляє Матвій Хренов
та Євген Яремчук. Спростування
цієї інформації не було, що одразу зупинило, а то і понизило
рейтинг відомого шоумена в обласному центрі. Не секрет, що
і Матвій Хренов, і Євген Яремчук
є природною і гармонічною частиною сьогоднішньої команди
БПП у Житомирі та області; ці
особи причетні не тільки до виборчої кампанії Геннадія Зубка
2012 року і Борислава Розенблата
2014 року, а і до обрання міського голови Сергія Сухомлина,
призначенн я Ігоря Гу н дича
головою ОДА, численних оборудок з обласним та міськими
бюджетами, в тому чис лі зі
скандальним бюджетом участі,
де обидва відігравали провідну
роль, а десь і диктували умови
конкурсу міській владі та іншим
учасникам.
Я публічно і через особисті
повідомлення у Фейсбуці запрошував Євгена Яремчука взяти
участь у передачі, але, на жаль,
він, як то кажуть, шифрується,
не афішує свою причетність, аби
не наразитися на гостру критику
спільноти, яка, за всіма ознаками, категорично не сприймає
цих персон як представників
нової формації та майбутнього
України і Житомирщини.
Отож, незважаючи на дійсно
високий рейтинг, впізнаваність
і значну популярність Володимира Зеленського, команда його
представників на Житомирщині
є нічим іншим, як клоном команди Петра Порошенка, імплантованим новому кандидату для
продовження свого політичного

життя, а то й пониження президентського рейтингу шоумена.
За інформацію з експертних компетентних джерел,
неофіційний виборчий фонд
Петра Порошенка ск ладає
бл изько 60 0 мі л ьйонів до ларів США. Це колосальний
і практично необмежений фінансовий ресурс, за який можна
побудувати та заасфальтувати
всі дороги в Україні з гарантією
10 років, але ці, в різний спосіб
витягнуті з наших з вами кишень кошти підуть на агітацію
нинішнього президента, підкуп
виборців, комісій всіх рівнів та
тих, хто вирішує долю виборів.
Цікавинкою політтехнологічної
роботи штабу на Житомирщині
(і не тільки) є посібник на 100
сторінок, який має створити
міцну, майже металеву, сітку виборців, які віддадуть свої голоси
за чинного президента України.
У кожному багатоквартирному
будинку, на кожній вулиці є уповноважена і довірена особа, яка
має такий талмуд та має за ним
жити у передвиборчий період за
кругленьку суму. До речі, книга складена російською мовою,
окрім «Анкети соціологічного
опитування», яка є вінцем агітації. Отож один з трьох ключових
постулатів Президента Петра
Порошенка, з яким він іде на
вибори (АРМІЯ, ВІРА, МОВА),
мова – на практиці просто неприхований фарс, і доказ цьому – вищевказаний талмуд.
Що стосується штабної
та польової роботи команди
Ігоря Смешка, то вона тільки розгортається, оскільки
кандидат доволі пізно визначився з походом у президенти та збирає під своє крило
широкі кола громадськості,
які в основному не причетні до ш табів кон ку рен тів.
Логічно, що основу складуть
колишні спецслужбісти, міліціянти, військові, а, як ми знаємо, колишніх не буває, тому команда може виявитися напрочуд
організованою, прагматичною
і ефективною. Є інформація про
те, що Житомирський обласний
штаб очолить, а, може, вже очолив, один з колишніх генералів
СБУ Вінничини. Побачимо, чи
готові «люди в погонах» організувати сучасну та креативну
президентську кампанію без
значних фінансових ресурсів,
але з ефективними зв’язками,
службовою інформацією та ана-

літичним розрахунком.
Що стосується кампанії
Юлії Тимошенко на Житомирщині, то, спираючись на
моніторинг та аналіз подій
і заходів, констатуємо: кампанія дещо сповільнила свою
ходу. Одна з причин – брак достатньо великих коштів, яких
потребують перегони. Деякі
агітатори з метою добре підзаробити банально переходять до
штабу Петра Порошенка, бо там
добре платять і обіцяють багато
різних преференцій. Сюди додається ще й фактична відсутність
голови організації Анжеліки
Лабунської, яка з низкою травм
після дорожньої пригоди поки
що не може якісно організовувати і контролювати виборчий
процес в області.
Якщо говорити про інших
кандидатів у президенти та роботу їх штабів на Житомирщині,
то особливого креативу і публічної діяльності, окрім наявних
і централізовано розміщених
по всій Україні білбордів і сітілайтів, не дуже помітно. Якось
по суті перестав «боротися»
Олег Ляшко. Чи то спонсори
більше не вкладають у нього кошти, аби договорняк на кшталт
більше «не заважати» відіграв
свою роль.
Щось не дуже складається і у Анатолія Гриценка.
Адже донедавна другий результат, згідно із соціологічними
опитуваннями, потроху перетворюється на входження в кращому разі до першої п’ятірки
претендентів.
Житомирський Опоблок
разом з Юрієм Павленком лишився за Юрієм Бойком, тут
в певній допомозі буде Віталій Журавський, але колишні
регіонали, як ніколи, розколоті, тому претендувати на
боротьбу за президентський
мандат їм можна тільки віртуально і гіпотетично.
Стосовно зареєстрованих
та потенц ійни х кан д и дат ів
на кшталт Андрія Садового,
Руслана Кошулинського, Ігоря
Шевченка, Іллі Ківи, Дмитра
Добродомова, Арсенія Яценюка, Сергія Тарути, Ольги Богомолець, Ірини Богословської та
інших, то вони, з урахуванням
недостатнього президентського
рейтингу, вимушені вести кампанію з прицілом на перспективу парламентських перегонів
осені 2019 року.

7

WWW.ZT.20MINUT.UA

Середа, 30 січня 2019

Тема номера

ЕКСКЛЮЗИВ. Смерть молодої
дівчини у лісі: що сталося насправді
Анастасія Ліберман

Журналістам «20
хвилин» з власних
джерел стали відомі
подробиці та причина загибелі 20-річної
Ірини Дворецької,
жительки Олевського
району. Попередньо
трагедія – нещасний
випадок.
У поліції підтвердили, що
Ірина Дворецька ще 8 січня
о четвертій годині ранку в с.
Рудня-Хочинська Олевського
району Житомирської області
сіла в маршрутку. Проте дорогою з’ясувалося, що дівчина не
мала чим розрахуватись за проїзд. Деякі ЗМІ поширили інформацію про те, що водій посеред
ночі висадив 20-річну студентку
в сусідньому селі Перга через
несплату за проїзд.
Із власних джерел «20 хвилин» стало відомо, що конфлікту між дівчиною та водієм не
було – це підтвердили пасажири
рейсу. Більше того, дівчина була
в стані алкогольного сп’яніння,
адже всю ніч провела у клубі.
Про це розповіли опитані друзі
загиблої, які відпочивали разом
з нею. Сестра загиблої також
підтвердила той факт, що дівчина того ранку була під дією

алкоголю. Попередньо можна
стверджувати, що трагедія – нещасний випадок.
«Дівчина гуляла ніч у клубі
та вживала алкогольні напої, так
сказали допитані люди, з якими
вона відпочивала. Хлопець, якого допитали, розповів, що він її
проводив, вона вирішила о 4-й
ранку їхати до мами, яка перебуває в лікарні у м. Олевську.
Перед цим вона зайшла до сестри та розказала їй про наміри
їхати до лікарні, на що сестра
відповіла дівчині, що їхати у алкогольному сп`янінні та ще о 4
ранку – погана ідея. Проте дівчина поїхала, допитаний хлопець
провів її на маршрутку. Наразі
вже допитано 7 людей, які їхали
в маршрутці разом із загиблою,
вони її пам’ятають, все бачили
і розповіли, що вона зайшла, дістала гаманець і почала в ньому
копирсатись, але не знайшла
грошей. Водій запитав, чи буде
вона платити за проїзд, дівчина
почала дзвонити по телефону та
з кимось розмовляти. Далі автобус від'їжджає 7 хвилин від села,
на наступній зупинці водій зупиняється, щоб взяти пасажирів,
зайшли люди, дівчина мовчки
виходить, водій її не виганяв», –
повідомляють перевірені джерела
газети «20 хвилин».
Очевидно, дівчина вирішила
скоротити шлях для повернення в село і піти через ліс. «Там
є болото, зараз сніг і лід. Вона
потрапила під лід, води їй було
по шию. Оскільки вона була під
дією алкоголю, не змогла вибратись звідти. Вже згодом тіло до-

чки, яке вмерзло в лід, знайшов
батько. Він – тракторист, працює
найманим робітником. За великим рахунком – це нещасний
випадок. 7 пасажирів вже практично опитані, решту поки не
вдалось опитати, адже хтось поїхав на навчання, хтось навіть за
кордон. Інші пасажири будуть ще
допитані, але нового вони нічого
не скажуть», – інформують власні
джерела.
Після того, як дівчину знайшли, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею
про умисне вбивство – це стандартна процедура у випадку
загибелі людини. Наразі водій
автобусу Олег Желінський проходить у справі як свідок. Він
переконує, що конфлікту не
було, дівчина сама вийшла на
наступній зупинці.

«Близько 3:55 на виїзді із с.
Рудня-Хочинська до автобуса зайшла дівчина віком приблизно
20 років (пізніше водій за описом
опізнав Ірину Дворецьку), яку
проводжав невідомий чоловік
(вони разом стояли біля дороги,
а після прибуття автобуса дівчина
перейшла через дорогу до автобуса, а чоловік залишився стояти).
За словами водія і контролера,
вона виглядала так, наче була напідпитку, але вони утримуються
від того, щоб стверджувати те, що
вона дійсно перебувала в стані
алкогольного сп’яніння, оскільки
не є медичними спеціалістами.
Після відправлення від зупинки
контролер запитала: «Куди вам
їхати?». Відповідь дівчини: «До
Олевська». Контролер сказала:
«Двадцять чотири гривні». Дівчина відповіла: «Я зараз оплачу».

Коли автобус від’їхав від зупинки близько 500 м, водій запитав:
«Що з проїздом?». Дівчина стала
шукати в себе у речах гроші, потім телефонувала декілька разів
комусь, але їй не відповідали.
За цей час автобус доїхав до наступної зупинки у с. Перга, де
зупинився. На зупинці в цей час
знаходився легковий автомобіль
ВАЗ, в якому були люди. Після
того як автобус зупинився, один
пасажир зайшов до автобуса,
а другий попросив відкрити
багажник, щоб покласти туди
сумку. Водій вийшов відкрити
багажник, а коли повернувся, то
дівчини вже в автобусі не було.
Дівчина після зупинки автобуса
вийшла з автобуса самостійно.
Контролеру дівчина нічого не
говорила. Після цього автобус
поїхав далі за маршрутом. На
час відправлення автобуса від
зупинки легковий автомобіль
залишався стояти на зупинці.
В салоні автобуса на час описаних
подій знаходилися 9 пасажирів,
а взагалі з початку руху автобуса
до зупинки в с. Перга було 20 пасажирів, частина з яких виходили
на маршруті, в основному молодь.
Жодних пропозицій щодо розрахунку за проїзд, надання в заставу телефона з боку дівчини не
було», – йдеться в тексті службового розслідування перевізника
ПП «РІМ-Богдан».
Особа, яка першою розмістила в соцмережі інформацію про
конфлікт загиблої студентки та
водія, не є свідком трагедії. У поліції триває перевірка усіх обставин загибелі дівчини.

Як уникнути травматизму
під час ожеледиці
Разом з Центром
громадського здоров’я
МОЗ України дає кілька порад, які захистять від травмування
при ожеледиці.
Головні правила безпеки при
ожеледиці:
1. Не поспішайте: що повільніше ви йдете, то меншим є ризик
впасти і травмуватися.
2. Не тримайте руки в кишенях: це дуже допоможе при

падінні.
3. Присядьте, якщо відчуваєте,
що втрачаєте рівновагу: це допоможе втриматися на ногах, а у разі
падіння – падати буде не так високо і не так боляче.
4. Тримайтеся осторонь будівель, щоби захистити себе від
падіння буруль.
5. Сконцентруйтесь, коли переходите дорогу: гальмівний шлях
при ожеледиці значно збільшується.
6. Не взувайтесь у чоботи на
високих підборах: ідеальний варіант – зручне взуття з рельєфною
підошвою.

Навіть якщо не одразу, а через
деякий час після падіння почала
боліти голова, з'явилася нудота чи
біль у суглобах – терміново зверніться до лікаря!
За даними Центру медичної
статистики, останніми роками
в середньому 97,5 тис. українців
щороку зазнавали ушкоджень
різного ступеня тяжкості внаслідок падіння (для кількісних
даних використано середній
показник переліку травм, найбільше характерних внаслідок
падінь: переломи черепа, хребта, кісток верхніх та нижніх
кінцівок).
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Політична арена

Моніторинг політичної ситуації
на території Житомирської області
в січні 2019 року: тезисно про головне
Володимир Піньковський
• 31 грудня стартувала офіційна виборча кампанія, почалась
реєстрація кандидатів.
• Подав свої документи в ЦВК
і кандидат від Житомирщини –
Ольга Богомолець, яку з нашою
областю пов’язує те, що О. Богомолець є засновником історикокультурного комплексу «Замок
Радомисль» у місті Радомишль.
• У січні область вже встигли відвідати декілька кандидатів у президенти.

ви знаєте позитивні зміни, що
відбулись завдяки Петру Порошенку?» з переліком відповідей,
таких як «зростання авторитету
України в світі» і «підвищення
зарплат і пенсій». Також респон дентів проси ли вказати
своє повне ім’я, поштову адресу
і телефон.

тою (або зменшенням) їм зарплат.
Вони переходять на роботу в мережу П. Порошенка.

Хренов. При цьому фізично штабу
Володимира Зеленського в Житомирі досі немає.

• Команді Ю. Тимошенко не
вистачає впливу на медіа. Вона
може розраховувати лише на сайт
«Вголос.зт» та партійні «Крила
Батьківщини».

• Попри те, що за проведення
цього опитування пропонують
гроші, далеко не у всіх районах
вдається знайти достатню кількість працівників. Тому місцевим
штабам доводиться в «добровільно-примусовому порядку»
залучати до його проведення
бюджетників.

• Триває розкол в Опозиційному блоці. Більшість житомирських партійців, включаючи
нардепа Юрія Павленка, підтримали сторону Юрія Бойка. Вони
провели з’їзд житомирських
громадських організацій, таких
як «Житомирська обласна рада
ветеранів» і «Жінки за мир», на

• Виходячи з цього, команда
Зеленського має вплив на Житомир.інфо та на декілька радіостанцій. Але в будь-якому випадку
основна робота тут буде проводитись через всеукраїнське ТВ та
інтернет.
• Попри щомісячні візити
в область Олега Ляшка, масштабної польової роботи його штаби не
ведуть. Ще наприкінці осені була
проведена підписка населення на
газету «Правда Ляшка», але цей
успіх розвинути не вдалось.

• Президент Порошенко
18 січня відвідав м. Житомир і м.
Бердичів, де презентував жителям
області Томос – документ про автокефалію ПЦУ.

• Втративши після скандалу
з полюванням посаду керівника
обласного осередку Радикальної
партії, різко знизив свою активність Юрій Забела. Можливо, він
має проблеми з фінансуванням.

• 8 січня у Житомирі знову
з’явився Олег Ляшко – він відвідав Житомирський військовий
шпиталь, обласний центр соціально-психологічної реабілітації
дітей «Сонячний дім», де роздав
подарунки і листівки пацієнтам.

• Регіональні штаби Петра
Порошенка намагаються набрати
18 тисяч агітаторів лише у Житомирській області, яким для початку виплачують по тисячі гривень.
Першим завданням цих агітаторів
є проведення масового «форматуючого» опитування населення
області. Курують цей процес в області Олександр Рабінович і давній
соратник Порошенка Анатолій
Павленко з Радомишля, що буде
потенційним кандидатом по Малинському округу.
• Окрім звичайних питань
«Чи будете ви брати участь у виборах» і «За кого ви голосуватимете», там також є питання «Які

• Ще одним традиційно «гарячим» округом є 66-й Малинський, але січень був порівняно
спокійним. Найактивнішими тут
стали депутат від округу Павло
Дзюблик та депутат облради від
БПП Сергій Диняк. П. Дзюблик
після Нового року роздав тисячі
подарунків, включаючи тисячу
продуктових наборів для малозабезпечених і дві тисячі солодких
подарунків для дітей.
• Як і Дзюблик, активною
роздачею подарунків займався
Диняк. Він роздавав цукерки
одночасно за себе і за БПП «Солідарність».

• Дорогою з Житомира до Бердичева кортеж Порошенка зустрів
хлопців, які грали в хокей саморобними клюшками. Порошенко
з ними сфотографувався, а потім
купив для них справжні клюшки
і шоломи.

• До новин штабів кандидатів у президенти. Січень
ознаменував початок масштабної
кампанії БПП «Солідарність» на
користь Петра Порошенка. У штабах збільшили зарплати і почали
формувати списки членів комісій
і спостерігачів.

• Фонд Пашинського у січні
роздавав цукерки на окрузі аж
до 16 січня, але цим не обмежився, даруючи техніку та іграшки
в школи. Також фонд Пашинського відкрив приймальні на окрузі,
які займаються вирішенням проблем місцевих жителів.

• Так само малопомітним на
окрузі був колишній нардеп Віталій Журавський. А ось на телеканалі Медведчука «NewsOne»
Журавський був постійно. Чи не
пообіцяли колишньому регіоналу місце в списку «Опозиційної
платформи» Бойка-Рабіновича?

• Штабам БПП «Солідарність»
також довелось перейти до схеми
виплачування грошей напряму
агітаторам (минаючи бригадирів).
Так у партії намагаються боротись
з привласненням грошей бригадирами.
• БПП «Солідарність» наразі
має серйозний медіа-ресурс. Це
телеканал «СК1», безкоштовне видання «Житомирянам», а також
вплив на колишнє обласне ТВ та
Союз ТВ, «Житомирську хвилю»,
районні газети. Також допоможуть Порошенку прес-служби
ОДА та міськвиконкому.
• Проблеми з’явились у регіонального штабу ВО «Батьківщина». Як повідомляють з полів,
найняті агітатори партії масово
звільняються в зв’язку з невипла-

якому підтримали кандидатуру
Бойка.
• Олександру Вілкулу доведеться будувати свої виборчі
структури в Житомирській області з нуля. За два місяці це буде
важко зробити.
• Володимир Зеленський відкрив групу в Фейсбуці «Команда
Зеленського в Житомирі». Це
перша ознака його присутності
в області. На сторінках групи пролунала заява про те, що проти
команди Зеленського готуються
провокації в різних містах України, включаючи Житомир.
• Поки що обласну житомирську структуру Зеленського очолює Євген Яремчук, а міську – ексзаступник мера Житомира Матвій

• На Житомирщині відкрились штаби Анатолія Гриценка.
Створено 6 штабів по числу одномандатних виборчих округів. Активної роботи поки не помічено.
• На початку січня в області
продовжували роздавати цукерки потенційні кандидати
до Верховної Ради, але загалом
у січні боротьба між кандидатами в депутати була «на паузі»
в зв’язку зі святами.
• Точкою все більш напруженого протистояння стає 64-й Коростенський округ, де на депутатський
мандат, вірогідно, претендуватимуть два нардепи – Володимир
Арешонков і Сергій Пашинський.
Арешонков у січні відправляв школярів у Карпати, а також роздавав
цукерки дітям і пенсіонерам.

• «Засвітився» на цьому окрузі ще один потенційний кандидат – розніс свою агітацію Михайло Пухтаєвич, який у 2014 році
вже планував висуватись, але був
знятий на користь Дзюблика.
• На 65-му окрузі Володимира Литвина поки не видно нових
гравців, але все може швидко
змінитись. За повідомленнями
інсайдерів, Литвин не балотуватиметься знову, а замість нього
на вибори піде син політика Іван
Литвин, який у 2014 році вже
програвав вибори на сусідньому
Малинському окрузі.
• Відмова Володимира Литвина від балотування може спричинити появу нових кандидатів.
• Активно роздавали подарунки представники РПЛ в області –
особливо старався голова міської
організації Олександр Ракович.
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Державна підсумкова
атестація: що змінилося
У МОН повідомили
новий порядок проведення ДПА.
На 2019 рік Міністерство освіти
і науки України розширило можливості учнів під час проходження
державної підсумкової атестації.
Це, насамперед, стосується зарахування сертифікатів міжнародних мовних іспитів, проходження атестації тими, хто перебуває
в СІЗО, та перескладання ДПА
учнями коледжів і технікумів.
Новий Порядок проведення державної підсумкової атестації був
затверджений наказом МОН та
набув чинності 25 січня 2019 року.
Серед основних змін – відтепер
зараховувати як оцінку за ДПА
сертифікати або дипломи міжнародного мовного іспиту з іноземної мови зможуть не тільки учні
11-х класів, а й 9-х. Зокрема, 12
балів мають змогу отримати:
• учні 9-х класів у разі наявності сертифіката або диплома,
що підтверджує рівень володіння
мовою А2 і вище, а для класів із поглибленим вивченням – В1 і вище;
• учні 11(12)-х класів у разі наявності сертифіката або диплома,
що підтверджує рівень володіння
мовою В1 і вище, а для класів із поглибленим вивченням – В2 і вище.
Право проходити ДПА отримали учні, які перебувають у слідчих ізоляторах під час досудового
слідства. У цьому випадку проведення атестації забезпечуватиме
закріплений за СІЗО заклад освіти.

Перескласти цього року ДПА
в формі ЗНО зможуть студенти ОКР
«Молодший спеціаліст», що 2018-го
отримали незадовільну оцінку за
результатами атестації (1–3 бали).
Мова про тих, хто після 9-го класу
отримує фах у закладі професійної або вищої освіти і одночасно
закінчує здобуття повної загальної
середньої освіти. Торік такі студенти
вперше складали ДПА в формі ЗНО
з української мови.
У Порядок також закладені
зміни, що почнуть діяти з 1 січня
2021 року. Це обов’язкове проходження ДПА у формі ЗНО з математики для тих, хто отримує
повну загальну середню освіту. Це
випускники 11-х класів, а також
учні закладів профосвіти та студенти закладів вищої освіти, що

вступали на базі 9-ти класів.
Загалом же державну підсумкову атестацію цього року
складатимуть:
• учні 4-х класів. ДПА проводиться виключно для моніторингу
якості освіти і жодним чином не
впливає на оцінювання результатів навчання учня. Проходить
в письмовій формі в закладі освіти. Терміни затверджує керівник
закладу освіти в межах навчального року. Обов’язковою є атестація
з української мови та математики;
• учні 9-х класів. ДПА проводиться в письмовій формі в закладі освіти. Терміни затверджує
керівник закладу освіти в межах
навчального року. Обов’язковою
є атестація з української мови та
математики. Третій предмет – за

вибором учня з переліку, який
щороку затверджується МОН;
• учні 11(12)-х класів. ДПА
проводиться в формі зовнішнього
незалежного оцінювання з 3 предметів: перший – українська мова,
другий – математика або історія
України, третій – на вибір учня.
Проходить в пункті тестування.
Терміни затверджує МОН
• учні та студенти, що здобувають ОКР «молодший спеціаліст» або професійну освіту
одночасно з отриманням повної
загальної середньої освіти (вступ
на базі 9-ти класів). Складають
ДПА з 3 предметів: 2 – у формі
ЗНО (українська мова та математика або історія України) у пункті тестування, третій письмово
в закладі освіти. Терміни ЗНО
затверджує МОН, третього предмета – заклад освіти.
У Порядку також передбачено, що учні, які проживають на
тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу чи лінії
зіткнення і не здобувають загальну
середню освіту в школах на підконтрольній Україні території,
можуть пройти атестацію екстерном у закладах освіти, рекомендованих органами управління
у сфері освіти. Окрім цього, такі
учні можуть пройти атестацію
в межах спрощеного вступу через
освітні центри «Крим-Україна» та
«Донбас-Україна».
Нагадуємо, що цього року державна підсумкова атестація для
учнів 9-х класів не проходитиме
за технологією ЗНО, її планують
впровадити не раніше 2027 року.

У День святого Валентина у 4-х
містах області закохані зможуть
зареєструвати шлюб навіть вночі
Міністерство юстиції повідомило про
проведення акції
«Кохання поза часом
2019».
Суть акції в тому, що у Валентинів день всі закохані, навіть вночі, зможуть подати до
відділу державної реєстрації
актів цивільного стану заяву про
державну реєстрацію шлюбу та
зареєструвати шлюб, якщо він
призначений у вищевказаний
день. На Житомирщині акцію
підтримають у чотирьох містах,
а саме:

1. Бердичівський міськрайонний відділ державної реєстрації
актів цивільного стану Головного територіального управління
юстиції у Житомирській області, адреса: 13300, м. Бердичів,
вул. Житомирська, 43, телефони:
(04143) 2‑44‑09, 2‑15‑09, 4‑14‑63,
електронна пошта: vcs@bdm.
zt.drsu.gov.ua
2. Житомирський міськрайонний відділ державної реєстрації
актів цивільного стану Головного територіального управління
юстиції у Житомирській області, адреса: 10014, м. Житомир,
майдан Соборний, 1, телефони:
(0412) 42‑25‑53, 47‑37‑07, 42‑21‑02;
адреса: 10014, м. Житомир, пров.

Козубського, 5, телефон: (0412)
47‑39‑90, електронна пошта: vcs@
ztm.zt.drsu.gov.ua
3. Коростенський міськрайонний відділ державної реєстрації
актів цивільного стану Головного
територіального управління юстиції у Житомирській області, адреса: 11500, м. Коростень, вул. Грушевського, 25, телефони: (04142)
4‑40‑83, 4‑23‑82, 4‑20‑17, електронна
пошта: vcs@krm.zt.drsu.gov.ua
4. Новоград-Волинський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану
Головного територіального управління юстиції у Житомирській
області, адреса: 11700, м. НовоградВолинський, пл. Лесі Українки, 15,

телефони: (04141) 5‑24‑47, 5‑25‑66,
електронна пошта: vcs@nvm.
zt.drsu.gov.ua

КОЛОНКА

Порядок відстрочення
та розстрочення сплати
судового збору
До Баранівського бюро
правової допомоги звернувся
Антон Приходько (ім’я та прізвище змінені з етичних міркувань, - прим. автора). Чоловік просив пояснити порядок
відстрочення та розстрочення
сплати судового збору.
Роз’яснення, в межах проекту
«Я маю право!», надав фахівець
Баранівського бюро правової
допомоги
Судовий збір – збір, що
справляється на всій території України за подання заяв,
скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі
ухвалення окремих судових
рішень (ст. 1 Закону України
«Про судовий збір»).
Суд за клопотанням особи
своєю ухвалою може відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк,
але не довше ніж до ухвалення
судового рішення у справі за
таких умов:
1) розмір судового збору
перевищує 5 відсотків розміру
річного доходу позивача - фізичної особи за попередній
календарний рік; або
2) позивачами є:
а) військовослужбовці;
б) батьки, які мають дитину
віком до чотирнадцяти років
або дитину з інвалідністю, якщо
інший з батьків ухиляється від
сплати аліментів;
в) одинокі матері (батьки),
які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з
інвалідністю;
г) члени малозабезпеченої
чи багатодітної сім’ї;
ґ) особа, яка діє в інтересах
малолітніх чи неповнолітніх осіб
та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких
обмежена; або
3) предметом позову є захист
соціальних, трудових, сімейних,
житлових прав, відшкодування
шкоди здоров’ю.
Якщо виникли питання, за
юридичною консультацією звертайтесь до місцевих центрів та
бюро правової допомоги. Їх
адреси та контакти ви можете
знайти на сайті http://zhytomyr.
legalaid.gov.ua/ua/ у розділі
«Місцеві центри».
Більше інформації про проект «Я МАЮ ПРАВО!» - на сайті
pravo.minjust.gov.ua та за номером 0 800 213103 (єдиний
контакт-центр надання безоплатної правової допомоги).
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Політична позиція

Тимошенко офіційно
вступила у виборчу гонку
22 січня – особлива
дата, особливо цього
року.
100 років тому відбувся символічний акт злуки ЗУНР і УНР –
українці об’єдналися. Цього дня
у 1990 році живий ланцюг вперше
сполучив береги Дніпра – символізуючи прагнення нації до незалежності.
Питання незалежності та розвитку держави стоїть перед нами
знову. Ворог гратиме на протиріччях, щоб роз’єднати нас і повернути в свою зону впливу. Саме
тому потрібно особливо уважно
спостерігати за тим, що пропонують політики.
Мотив об’єднання України
став основним на Форумі Юлії
Тимошенко, який приурочили
до Дня злуки. Акцент робився не
на смакуванні поразок минулого

чи безсилля. Навпаки. Мова йшла
про стратегічний план розвитку
держави, щоб через кілька років
дослідники змогли аналізувати
цей план і досліджувати, чому
Україні вдалося.

Соборність України – це питання не лише географічне. У наш
час зовнішні гравці намагаються
розколоти суспільство і за іншими
напрямками– через рід діяльності,
заробіток тощо. Юлія Тимошенко

чітко розуміє ці проблеми, тому
ще одним посилом Форуму стала
консолідація народу проти еліт
і олігархів. На захід прийшло
близько 10 тисяч людей, які, як
ніхто інший, показали, що Україна єдина у своєму бажанні жити
гідно, за правилами та за законом.
Офіційне висування Юлії Тимошенко кандидатом на пост Президента стало частиною Форуму.
Проте політик свідомо концентрувала увагу не навколо себе, а навколо проблем, які стоять перед
країною, навколо рішень та людей,
які допомагали у розробці шляху
виходу країни з кризи.
Команда, яка створювала програму «Нового курсу», – це не паркетні політтехнологи, які бачать
Україну з вікон дорогих джипів
і через екрани телебачення. У розробці стратегії взяли участь експерти з юриспруденції, економіки, національної безпеки, проблем
подолання бідності. Звідси – об’єм

документів і їх висока якість. Так,
такий шлях важчий, ніж просто згадувати простий слоган, проте така
вимога часу. Як співається у відомій
пісні, «менше слів, більше діла».
Наявність програми та фахової
команди – важливий козир. Очевидно, що після перемоги Юлія
Тимошенко матиме діяти швидко.
Зволікання буде вигідне усім, крім
українського народу. Наявність
готових до реалізації рішень –
гарантія того, що цю програму
може бути втілено.
Уже за декілька місяців ми
побачимо, наскільки українці
навчилися очищати зерна від
інформаційної полови. Ця президентська кампанія може стати
найбільш багатою на виборчі
порушення та маніпуляції. Саме
тому людям потрібно дивитися на
те, що пропонують політики, а не
лише на їх проплачені сюжети
з олігархічних каналів.
Петро Охотін, політолог

Скейт-парк, підземні парковки
та відновленя підземелля: нові
електронні петиції від житомирян
забудовників планувати підземні
парковки під новобудовами чи
прилеглою територією», – пише
автор петиції Юрій Солоп.

Анастасія Ліберман

Журналісти «20 хвилин» продовжують
моніторити електронні документи, подані
містянами на розгляд
місцевій владі.

Відновити та відкрити
частину підземелля
Житомира
Житомирянин Іван Шевченко
пропонує міській владі відновити
печери під центральною частиною
міста. Автор пропонує розмістити
там музей, який стане візитівкою
для туристів.
«Всім відомо, що Житомир
має славетну історію і під містом

Створення скейт-парку
в Житомирі
Житомиряни просять місцеву владу створити скейт-парк
для спортсменів. Відповідну петицію опублікували 28 січня на
онлайн-порталі електронних
документів. Автор петиції Андрій Тичина в проханні наголошує, що майже в кожному
місті України є спеціальні криті
майданчики для нових видів
спорту, де молодь проводить
своє дозвілля.
«У нас в місті є багато спортсменів-райдерів, які розвиваються
в таких сферах, як BMX-спорт,
скейтбординг, катання на трюко-

вому самокаті або на роликах. Але
у нашому місті немає спеціалізованої площадки для катання, як
в інших містах України. Олімпійський комітет додав дисципліну
BMX Park Freestyle в програму
ігор на 2020 рік, і він вважається
офіційним видом спорту. Прошу
розглянути рішення про створення скейт-парку в Житомирі», –
йдеться у тексті електронного
документа.

Підземні парковки
під новобудовами
На сайті міськради з’явився
електронний документ, в якому
житомиряни пропонують місцевій владі зобов’язати усіх забудовників планувати підземні
парковки в новобудовах міста.
«У зв’язку зі зростанням кількості транспорту у місті Житомирі, потрібно зобов’язати всіх

знаходиться велика мережа підземель. З метою збереження історії,
збільшення привабливості міста
для туристів пропоную спільно
з науковцями, волонтерами, небайдужими до міста бізнесменами
відновити частину підземелля Житомира. У відновленому підземеллі можна розмістити музей, що
буде однією з візитних карток міста», – йдеться в тексті документа.
Усі електронні петиції мають
набрати не менше 250 підписів
впродовж трьох місяців для їх
подальшого розгляду відповідальними особами Житомирської міської ради.
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Життя після Томосу.
Як об’єднуються
українські церкви
Напередодні Різдва
Вселенський Патріарх
Варфоломій подарував
Томос про автокефалію
православній церкві
в Україні.
Документ підписали всі представники Священного Синоду, тож
українські віряни нарешті отримали єдину і канонічну установу –
Православну церкву України. Як
відбувається об’єднання, дізнався
Центр громадського моніторингу
та контролю.

Творення єдиної церкви

До Православної церкви України (ПЦУ) автоматично долучились
громади Української православної
церкви Київського патріархату та
Української автокефальної православної церкви. Тим часом російський патріарх Кирило виступив
проти помісної церкви, назвавши
її «возз’єднанням розкольників».
Після появи ПЦУ глава УПЦ МП
Онуфрій втратив титул митрополита Київського і всієї України.
Українські громади МП опинились перед вибором: об’єднатись
із новоствореною ПЦУ або стати
російською церквою в Україні.

На Об’єднавчому Соборі, що відбувся 15 грудня, були присутні лише
два архієреї УПЦ МП – митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко) та
митрополит Вінницький і Барський
Симеон. Вони ж перші перейшли до
ПЦУ. Більшість архієреїв МП поки
що залишаються під владою Росії.
За словами в. о. прес-секретаря
ПЦУ Івана Сидора, реєстрацію
Київської митрополії Православної
церкви України завершать до кінця
січня. На 3 лютого запланована офіційна церемонія входження на престол предстоятеля помісної церкви
митрополита Епіфанія. Після цього
громади зможуть юридично долучитись до нової інституції.
Кількість парафій, які перейшли з колишньої Української
православної церкви Московського патріархату до помісної церкви,
постійно зростає. За останньою
інформацією їх уже понад 115. Серед них – два кафедральні собори
(Спасо-Преображенський собор
у Вінниці та Миколаєво-Успенський
собор у Коломиї).

Майнові питання

Щоб унормувати перехід церковних громад і вирішити майнові
питання, Верховна Рада 18 січня
ухвалила зміни до закону «Про
свободу совісті та релігійні орга-

нізації». Зокрема, депутати визначили, що релігійна громада може
змінити підлеглість, якщо за це
на зборах проголосує дві третини
прихожан і засвідчить своє рішення підписами.
У ПЦУ кажуть, що прибічники
російської церкви виступали проти
ухвалення цього закону, оскільки
раніше могли шантажувати громаду
тим, що вона позбудеться свого храму. Але у документі чітко вказано,
що храм залишається у власності
громади.
«Забороняється вчиняти будьякі дії, наслідком яких може стати
відчуження майна релігійної організації, зокрема його продаж, обмін, застава, встановлення іпотеки,
безоплатна передача у власність та
управління інших осіб, до завершення процедури зміни підлеглості
у канонічних і організаційних питаннях», – йдеться у законі.
Таким чином, коментують експерти, парафіяни можуть перейти
до помісної церкви, навіть якщо
їхній священик проти. А частина
прихожан, яка виступає проти переходу, має право утворити нову
громаду. Але тоді вони повинні
укласти новий договір про користування храмом і майном з їхнім
власником. Наразі закон направлено
на підпис Президенту України Петру Порошенку.

Складнощі переходу

Найбільше парафій Московського патріархату перейшли до
помісної церкви на Вінниччині – понад 30. Також серед лідерів Хмельниччина і Черкащина. Крім того,
про об’єднання із ПЦУ оголосили
громади у Волинській, Львівській,
Тернопільській, Чернівецькій та
інших областях.
Цікаво, що ініціатором переходу в одних випадках є священик,
в інших – сама громада. Наприклад,
у селі Мерви Горохівського району
Волинської області рішення про
об’єднання було обопільним і назрівало давно.
«Думка про перехід у нас з'явилася давно, але ми чекали Томосу від
Вселенського Патріарха. Коли 5 січня
Томос було підписано, а 6 січня вручено митрополиту Епіфанію, ми після
Різдвяної служби зібралися на збори,
і одноголосно громада проголосувала
за перехід до Православної Церкви
України. У нас є протокол зборів,
усе задокументовано. Я уже написав відповідний лист митрополиту
Волинському і Луцькому Михаїлу», –
розповів отець Павло (Кліцук).
Утім, не скрізь процес відбувається так злагоджено. У кількох

волинських селах священики відмовились виконувати бажання
громади і навіть погрожували парафіянам. Для прикладу, жителі
Красоноволі Мановецького району
не пустили священика на службу,
а в селі Бронниця Камінь-Каширського району священнослужитель
УПЦ МП разом із кількома десятками чоловіків вимагав від голови
сільради показати списки тих, хто
голосував за розірвання зв’язків із
московською церквою. Схожі інциденти трапились у Житомирській
та Одеській областях.
Так, у селищі Пужайкове Балтського району, громада якого перша
на Одещині заявила про перехід
з МП до ПЦУ, зараз немає власного
батюшки. Колишній протоієрей
Владислав Тарасов спочатку людей
підтримав, а потім під тиском російської церковної влади відмовився
служити в українській церкві. Втім,
як наголошують експерти, процес
відродження єдиної православної
церкви в Україні вже не спинити.
У ПЦУ очікують, що за кілька років
більше ніж половина приходів УПЦ
МП перейде до української церкви.
Центр громадського моніторингу та контролю

Підприємці Житомирщини, які взяли кредит,
можуть отримати компенсацію з бюджету
До 1 квітня триває
прийом документів
для отримання компенсації.
Програма підтримки бізнесу від ОДА продовжена на
2019 рік – підприємці, які беруть
кредит до 1,5 млн грн, можуть отримати відшкодування 18%, понад
1,5 млн грн – 400 тис. грн.
Про це розповів сьогодні, 24 січня,
в.о. директора департаменту агропромислового розвитку та економічної
політики ОДА Віктор Градівський.
«Обласна програма підтримки
малого та середнього підприємництва користується популярністю та
показує результат, тому вона діятиме
і у 2019 році. Документи від підприємців прийматимемо до 1 квітня.
Умови залишаються незмінними»,–
сказав Віктор Градівський.

У 2019 році обласною програмою
передбачено 3 млн грн на підтримку
малих та середніх підприємців.
Відшкодування підприємцям, які
отримали кредит на розвиток власної
справи понад 1,5 млн грн, здійснюватиметься таким чином: 400 тис. грн
компенсації ділитиметься на кількість місяців користування кредитом
(до 36 місяців) і виплачуватиметься
щомісячно.
Остаточне рішення щодо щомісячного розміру компенсації приймається комісією.
Програма поширюється на всі
сфери виробництва – харчові продукти, текстиль, одяг, шкіра, папір,
хімречовини, гумові і пластмасові вироби, комп’ютери, автотранспортні
засоби, меблі тощо. Підприємці не
зможуть лише взяти кредит на виробництво тютюнових виробів та
алкогольних напоїв.
Претенденти на отримання
відшкодування частини від-

соткової ставки за кредитами
повинні відповідати наступним вимогам:
• зареєстровані на території Житомирської області.
• не мають заборгованості перед
державним і місцевими бюджетами
зі сплати податків, зборів та інших
обов’язкових платежів.
• реалізують бізнес-проекти,
спрямовані на створення нових

робочих місць.
• працюють у межах видів діяльності, визначених Порядком.
Претенденти можуть
отримати кредити на:
• придбання устаткування, обладнання інших основних засобів
виробничого призначення;
• модернізацію технологічного
процесу виробництва з метою зниження його собівартості;

• удосконалення системи управління виробничим процесом;
• впровадження технологій
енергоефективності у виробничий
процес;
• розроблення нових видів продукції (товарів);
• промоцію бізнесу і пошук нових ринків збуту.
Банками-партнерами даної програми є: ПАТ КБ «ПриватБанк», АТ
«Ощадбанк», ПАТ «Укрексімбанк»,
ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ «Кредобанк», АТ «ОТП БАНК».
Документи необхідно подати до
департаменту агропромислового
розвитку та економічної політики
Житомирської ОДА за адресою: м.
Житомир, вул. Мала Бердичівська,
25, каб. 206. Необхідну інформацію
також можна отримати за телефонами: (0412) 47‑44‑37, 47‑44‑92 та
в банках-партнерах Програми.
За матеріалами прес-служби
Житомирської ОДА

12

WWW.ZT.20MINUT.UA

Середа, 30 січня 2019

Акцент тижня

Узурпація бюджету участі,
або Як законно вирішити свої
проблеми за рахунок житомирян
Руслан Мороз

Весь Житомир
був здивований та
розгублений після
останнього рішення
міського голови Сергія
Сухомлина «трішечки» підкорегувати результати голосування
за проекти бюджету
участі. Якщо сказати,
що відбувся скандал,
це буде не зовсім повне відображення
подій у міськраді.
Стосовно цього ми вирішили поспілкуватися з головою
ГО «Центр розвитку громади та
суспільних комунікацій» Олександром Рошком:
– Чому ми розмовляємо на цю
тему? Вже три роки, відколи запустився проект «Бюджет участі»,
я дотичний до проекту. З першого і до сьогоднішнього дня я займався проектом партисипації,
тобто залучення громади до всіх
процесів у громаді.
Довідка: Партиципація, або
партисипація – термін, що позначає культуру участі або співучасті
людей, використовується в різних сферах, в тому числі в media
studies і в cultural studies. Партиципація тісно пов'язана з поняттям
«просьмеризм», який передбачає
культуру включення споживача
в процес виробництва кінцевого
продукту.
Олександр розповідає, що ми
маємо справу з підміною понять.
«Але тут іде зараз підміна понять: громада повинна залучатися
від визначення своєї потреби та
проблематики і до прийняття
рішення, яким чином реалізувати свою потребу. Де відбулась
підміна? Нам зараз говорять: ви
прийдіть проголосуйте, а ми самі
напишемо проект, ми знаємо, що
варто робити, а ви тільки проголосуйте! Тобто влада просто натягнула маску. Звісно, якщо ви бажаєте,
ви також можете подавати проект,
але в нас є технології, в нас є інструменти впливу, ми знаємо, як
можна зманіпулювати. Якщо в них
є інструмент впливу, то людина
просто не може бути в рівних умовах», – зауважує експерт.

Голова ГО «Центр розвитку громади та суспільних комунікацій»
наголошує, що є дійсно достойні
проекти, але є й ті, які цілком протилежні: «Так, є гарні проекти, але
є і проекти, на які дико дивитися.
Один з таких проектів – це інформаційні дошки на зупинках громадського транспорту. Одна дошка
коштує три тисячі гривень. На сьогодні металеві двері також можна
купити за три тисячі гривень. Чи
рівноцінні ці речі за витратами?
Тобто ціни просто захмарні! Чому
такі ціни? Хто їх встановлює? Яким
чином все це відбувалося? Тут дуже
багато питань!
Одним з питань партиципації
є те, що громадськість, яка долучається до вирішення своїх проблем і в процесі отримує кошти,
має право бачити, що відбувається.
Тобто, як і в будь-якому іншому
проекті, громадськість має право
бачити, скільки коштів було витрачено, який кошторис».
Як вважає наш співрозмовник,
на даний час всі ці речи сховані.
«Не можна добитися до кошторисів. І ось тут відбувається дуже
цікава річ: мало того, що проекти
розтягуються на три роки, а повинні реалізовуватися за рік, але
за рік не буде дофінансування, не

буде додаткових витрат, тоді буде
легко проконтролювати весь процес. А це нікому не потрібно! Хто
при здоровому розумі дозволить
контролювати свою годівничку?
Тобто дуже багато проектів, які
починають виконуватися до нового року, потім їх дофінансовують
вдвічі більше, потім кожне дофінансування витягує надфінанси.
Бюджет участі дуже гарно це показав»,– стверджує Олександр Рошко.
Експерт акцентує увагу на тому,
що допущені помилки свідчать
про недостатню компетенцію чиновників, які приймають рішення
за цими проектами, і посилається
на документи, з якими дуже гарно ознайомлений: «Якщо посадові
особи не розуміються, то їх завдання зовсім інше. Є документи, за
які люди проголосували. Більше
їх не повинно нічого турбувати. На
інформаційну кампанію в цьому
році (2018 році – авт.) було виділено
160 тисяч гривень. Куди та на що
вони пішли? Це невідомо. До даної
хвилини ніхто не прозвітував ні
перед ким, на що були витрачені ці
кошти. Немає на сайті міськради,
хоча це повинно там бути. Немає
взагалі. Кричущим фактом є те,
що більшість документів, які регламентують бюджет участі, су-

перечать один одному. До того ж
доцільніше було б у разі якихось
непорозумінь спілкуватися не депутатам, не координаційній раді,
а авторам. Тобто потрібно було
шукати вихід та порозуміння
з цієї ситуації. І головне тут порозуміння між авторами. Тоді б
ми знайшли «золоту середину».
Це і є партиципація. Але відсутність прозорої інформаційної
платформи заважає цьому».
Подивимось деякі проекти,
представлені на бюджет участі:
1. Проект № 11 «Міському парку – нові атракціони». Дивимось
опис проекту: «Для залучення до
культурного та сімейного відпочинку якомога більше житомирян
та гостей міста у міському парку
культури та відпочинку потрібно
оновити парк атракціонів».
На перший погляд, ідея чудова, адже атракціон буде стояти в парку, який є комунальною
установою. Але дивимось далі.
Переваги і обґрунтування пропонованого рішення: «Карусель буде
мобільна «пересувна» і використовуватиметься безкоштовно на
загальноміські свята. Всі жителі
міста зможуть безкоштовно кататися на каруселі».
Тобто одразу виникає питання:
карусель буде стаціонарна чи все ж
таки пересувна? Де вона буде знаходитись: в парку або тільки працювати на свята? Чи не обманюють
нас вчергове? Якщо атракціон буде
знаходитись в парку, то він стає
частиною парку. Але якщо атракціон буде виїжджати, потрібні
будуть транспортні засобі, люди,
які його обслуговуватимуть. Все це
додаткові витрати плюс створення
мінімум одного робочого місця.
Згідно з положенням заборонено
створювати робочі місця. Тоді
хто буде обслуговувати атракціон
вартістю у 950 тис. грн? А де гроші
на обслуговування? Тобто не прораховані параметри, які повинні
стати критерієм відбору проектів.
Отже люди, які відбирали проекти,
некомпетентні та не пропрацювали
всі нюанси цього проекту. Чому
в міській раді ніхто не прораховує
користь, рентабельність та потребу
поданих проектів? Немає компетентних фахівців? Чи це комусь вигідно? Заступники мера отримують
захмарні зарплати, а віддуваються
прості люди, які пишуть, тому що
скорочення на них також впливає.
2. Проект № 25 «Сонячні дерева
для зарядки мобільних пристроїв у Гідропарку». Вартість такого
проекту – 294 300 гривень. Перша
проблема, про яку ніхто не сказав:

висота дерева повинна бути такою,
щоб вийти на рівень сонця, тобто
вище сосен. Або встановлювати
пристрої слід в окремих зонах, де є
сонце. А якщо буде пекти сонце літом, багато бажаючих буде годину
чекати на сонці, коли зарядиться
пристрій? Навряд чи… А звичайний понижуючий трансформатор
коштує приблизно 100 гривень,
і його можна встановлювати біля
кожної лавки для відпочинку.
Споживання електроенергії при
цьому буде мінімальним. Знову
ніхто це не врахував і не зробив
фахового висновку.
3. Проект № 20 «Єдина школа –
єдина платформа». Опис проекту:
«Проектом передбачена закупівля
обладнання: ноутбуки, проектор,
дошка, меблі для створення інтерактивного простору у школі
(на базі ЗОШ № 17 м. Житомира)».
Вартість проекту – 217717 гривень.
Олександр Рошко стверджує,
що це один з його найулюбленіших проектів серед тих, що були.
– Самі школярі зробили
креслення, схеми, опис проекту.
Я не бачив, щоб хтось тут кимось
маніпулював. Але потім комусь
чогось потрібно було здихатися
цього проекту і знайшли купу
механізмів для цього. І ті діти, які
зробили цей проект, які голосували за нього, просто викинуті за
борт. Це той проект, через який
були знижені бали всім проектам
шкільного сектору. При цьому ніхто не говорив про те, що за проект
створення музею каменю взагалі
агітували депутати та пропонували всім голосувати саме за цей
проект. Це чомусь не вважалось
маніпуляціями.
Багато ми говорили про бюджет участі, про цінність для
людей, що можна отримати від
реалізації проекту. Але чомусь всі
мовчать про негативні моменти.
І ось про це я хотів би поговорити, а точніше про те, що бюджет
участі став інструментом в руках
політиків і депутатів. Як мені боляче бачити, що та робота, яка
проводилася, просто знищена.
Вже говорилося про те, що
управління по зв'язках з громадськістю просто некомпетентні
у прийомі проектів. І це чомусь
влаштовує куратора Наталію Чиж,
але саме відсутність компетенції
і веде до проблем у подальшому.
Наостанок риторичне запитання від Олександра Рошка:
– Вас влаштовує, коли вам брешуть? Мене – ні! Наталія Чиж, Сергій Сухомлин, поверніть бюджет
участі людям!
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Спалах кору та вакцинація:
як захистити себе
Анастасія Ліберман

З початку 2017 року
в Україні триває спалах кору. За цей час
майже 70 тисяч людей у різних регіонах
України захворіли на
кір. Серед них і діти,
і дорослі.
Загалом 26 людей померли
внаслідок хвороби. Завідувач відділу стратегії імунізації Центру
громадського здоров’я МОЗ України Олександр Заіка аналізує ситуацією з вакцинацією в Україні
та розповідає, як запобігти захворюванню.
Головна причина спалаху –
низьке охоплення щепленнями.
Найбільше хворіють на кір саме
в тих областях, де рівень планової вакцинації найнижчий.
Найбільше випадків кору
2018 року зареєстрували у Львівській області – близько 12 тисяч.
Для порівняння: 2017 року по
всій Україні було зареєстровано
близько 5 тисяч випадків захворювання, у 2016–102.
Кір – дуже заразне інфекційне захворювання, спричинене
вірусом. Захворювання поширюється повітряно-крапельним
шляхом, коли людина кашляє
або чхає. На кір можуть захворіти всі: діти й дорослі.
К ір може м а т и тя ж к и й
перебіг і часто потребує госпіталізації. Хворі на кір довго
залишаються заразними, їх по-

трібно ізолювати на тривалий
час. Інфекція може викликати
ускладнення (пневмонію, енцефаліт), призвести до інвалідності
чи смерті.
Вірус швидко передається
від хворої людини до здорової
повітряно-крапельним шляхом
при чханні, кашлі або розмові
хворого. Вірус кору може жити
в повітрі та на поверхнях до
двох годин після того, як хвора
людина залишила приміщення.
9 з 10 неімунізованих людей, що
контактують із хворим, будуть
заражені.
Є диний на д ійний метод
профілактики кору – вакцинація. Вона формує специфічний
імунітет, внаслідок чого організм
людини стає нечутливим до захворювання.
2 дози вакцини захищають
від кору. Згідно з календарем
щеплень в Україні, в 12 місяців
проводять перше щеплення від
кору, а в 6 років – планову ревакцинацію.

Чим вакцинують
від кору в Україні
Наразі для щеплень КПК
в Україні використовують вакцину Пріорикс™/Priorix™ – препарат, вироблений компанією
GlaxoSmithKline Biologicals s.a,
Бельгія, та вакцину «MMR»,
вироблену компанією Merck
Vaccines, США. Обидві вакцини – безпечні, ефективні та якісні, прекваліфіковані ВООЗ, найавторитетнішою організацією
світу в сфері охорони здоров’я.
Ці та інші вакцини, що входять до календаря щеплень, за
угодою з МОЗ, за кошти дер-

жавного бюджету закуповує
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).
МОЗ України передає закуплені
вакцини департаментам охорони
здоров'я областей, а ті зі свого
боку – державним медичним закладам, щоб громадяни України
могли отримувати необхідні щеплення безкоштовно.
Вакцина КПК використовується вже понад 50 років, і понад
500 мільйонів доз було введено
в більш ніж 100 країнах світу.
Протягом 2000–2015 років вакцинація проти кору зберегла, за
оцінками, 20,3 мільйона дитячих
життів у світі, що робить вакцинацію проти кору одним з найефективніших заходів в охороні
здоров'я. Вакцина проти кору
безпечна та ефективна. Вона
забезпечує тривалий захист від
кору, паротиту та краснухи.
Для дітей до 18 років вакцинація від кору в Україні безкоштовна. Також Міністерство охорони здоров’я затвердило наказ
про проведення безоплатної імунізації дорослих, які належать до
груп ризику. Зокрема, йдеться
про медиків, освітян, студентів,
військових, учасників Операції
об’єднаних сил. Не відкладайте
візит до лікаря, щоб зробити
планове або надолужити пропущене щеплення.

Чи можна вакцинуватися
від кору в сезон грипу
та застуд?
Так, від кору можна вакцинуватися під час сезону грипу. Якщо
дитина або дорослий почувається
добре, немає жодних причин відкладати щеплення від кору через
те, що в країні грип. Попри поширений міф, вакцинація не ослаблює і не
перевантажує імунну
систему. Щодо застуди, то за світовими
стандартами легкі застуди з температурою
до 38 °C також не є
протипоказанням до
вакцинації проти кору.
Більше того, вакцинуватись від кору та
грипу можна в один
день – в різні ділянки
тіла.

Показники
захворюваності
на Житомирщині
за останній
тиждень
Епідемічна ситуація з кору набуває
загрозливого характе-

ру, – застерігає Житомирський
державний лабораторний центр
МОЗ України. Минулого тижня
в області зафіксовано 2 спалахи
кору: спалах в організованому
колективі (захворіло 4 студенти
та викладач Новоград-Волинського промислово-економічного
коледжу) та спалах, що виник
у побуті серед членів однієї родини, що мешкає в с. Вигівка Коростенського району (захворіло
6 дітей, батьки яких категорично відмовлялись від щеплень за
релігійними переконаннями).
Отже, з початку листопада вже
зафіксовано 4 спалахи інфекції,

з початку 2018 року – спалахи
інфекції в 10 адміністративних
територіях області. Всього з початку поточного місяця захворіло 52 людини, в тому числі
39 дітей та 13 дорослих. Порівняно з жовтнем захворюваність
зросла втричі. Минулого тижня нові випадки реєструвались
у Попільнянському, Овруцькому,
Новоград-Волинському, Ємільчинському, Житомирському, Бердичівському та Коростенському
районах.
Матеріал підготовлено
у рамках співпраці
з проектом «VoxConnector».
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Іван Фурлет: «Не варто
очікувати ажіотажу з черги»

 На фото: директор КП «Житомиртранспорт» Іван Фурлет

Ірина Хоцька

Директор комунального підприємства «Житомиртранспорт» Іван Фурлет
про дату видачі карти
житомирянина, її
вартість, підвищення
цін на проїзд в міському транспорті та
причини, з яких жителі міста очікували
виходу картки майже
рік.
Пане Іване, незабаром
(авт. – 12 квітня 2019 року) буде
рік, як Житомирська міська
рада оголосила про запровадження єдиної карти житомирянина для усіх жителів міста.
Проте фактично її досі так ніхто з житомирян не отримав.
На вашу думку, що сьогодні
заважає місцевій владі видати
людям карту житомирянина?
– Насправді ще минуло небагато часу для того, щоб люди вже
зараз почали отримувати карту
житомирянина. І якщо повернутися до цього питання, то про запровадження цих карток ми (авт. –
Житомирська міська рада) почали
говорити ще заздалегідь. До того
ж, за останніми підрахунками,
кількість населення м. Житомира,
яке може розраховувати на отримання карти житомирянина, сягає
близько 80 тис. осіб, а це означає,
що нам потрібен був час для продуктивного пошуку партнерів, котрі погодяться на відкриття такої
муніципальної картки. Таким
партнером виявився державний

банк «Ощадбанк»;
Чом у орга н и м іс ької
в л а д и п і д п ис а л и дог ов ір
саме з «Ощадбанком»? Адже,
як відомо, в Україні діє ще
один державний банк «Приватба н к ». М и можемо виключити думку про те, що
це типова схема відмивання
коштів з бюджету міста?
– З бюджету міста не було
взято жодної копійки на видачу
карти житомирянина. А щодо
«Приватбанку», то його керівництво відмовило у виготовленні та
видачі таких універсальних карток, котрі б містили особисті дані
власника карти та його фотографію. Впевнений, що це не є правильним кроком, оскільки таким
чином сам «Приватбанк» втрачає
своїх потенційних клієнтів.
Коли містянам слід очікувати першої хвилі видачі
карти житомирянина?
– Вже з кінця лютого цього
року жителі міста зможуть отримати свої картки.
Є певні категорії місцевого населення, котрі зможуть
претендувати на першочергове отримання вищезгаданого
документа, чи видача карток
буде здійснюватися за принципом черговості звернень
громадян?
– Так. Дійсно, такі категорії існуватимуть, і в першу чергу картки будуть видані тим людям, котрі
належать до пільгових категорій
згідно з українським законодавством.
Яка вартість оформлення та отримання карти житомирянина?
– Для пільговиків процедура проводитиметься абсолютно
безкоштовно, а для усіх інших
категорій населення, якщо я не
помиляюся, вартість отримання документа складатиме 120
гривень.;

Оскільки житомиряни
вже давно почали звертатися
до пунктів видачі місцевого
документа, можливо, вже є
люди, котрим поталанило
стати власниками карток житомирянина?
– Насправді вже є близько
3 тис. екземлярів документа, що
посвідчують особу жителів міста.
Проте через бюрократію, що наразі панує в банку, ніхто з містян
картку досі не отримав.
Пане Іване, відомо, що
Україна почала іти стрімкими кроками до європейської
технологічної розвиненості,
де для отрмання потрібного
документа людям не потрібно
годинами стояти в чергах. Житомирян теж може спіткати
«європейська доля», і, власне
кажучи, містяни можуть розраховувати на електронну реєстрацію та замовлення карток
через спеціальні додатки та
мережу Інтернет?
– Це дійсно проблемне питання. Причому для всієї держави.
З точки зору інформаційних технологій у нас досі не запрацював
Всеукраїнський демографічний
реєстр українців. Тому електронної черги не буде, оскільки ми
не маємо єдиної бази реєстрації
населення м. Житомира і тому
як мінімум раз людина повинна
прийти і подати документи на
оформлення карти житомирянина власноруч. Ми намагатимемося
поліпшити процес відстоювання
черги. А взагалі, умовно кажучи,
живі черги – це «наш радянський
культ». Людям цікаво зустрітися
та поспілкуватися один з одним.
А як містяни можуть
користуватися картою житомирянина в загальному
транспорті, якщо більша його
частина досі не обладнана спеціальними валідаторами для
зчитування карток?
– Якщо ми говоримо про приватних перевізників, то ми будемо
мотивувати їх встановлювати валідатори. Насамперед це вигідно
для самих перевізників, оскільки їм буде надано перерахунок
за пільгову категорію пасажирів,
котрі щодня їздять транспортом
загального користування. Зрозумійте, що необлікована готівка
є причиною невиплати зарплат
водіям у повному обсязі, а також
несплати податків. Зі свого боку
валідатор дозволить контролювати пасажиропотік у транспорті
загального користування нашого
міста, але це призведе до подорожчання проїзду.
Тобто по суті картка
житомирянина може стати
причиною підвищення цін

на користування загальним
транспортом?
– За загальними підрахунками ТТУ м. Житомира, ця сума
складатиме 8 гривень. Проте ця
цифра також буде залежати від
фактичних перерахунків самих
перевізників, з урахуванням оновлених цін на пально-мастильні
матеріали для транспорту.

Насамкінець що особисто для Вас є найважчим на
етапі впровадження карток
житомирянина?
– Очікуваня та реалізація певних процедур на певних етапах, до
яких були залучені перші особи
міста, щоб процес видачі карток
містянам нарешті зміг зсунутися
з місця.

ДОВІДКОВО
Картка житомирянина – це сучасна багатофункціональна пластикова картка з фото та прізвищем її
користувача, яка є носієм персональних даних.
Функції карти житомирянина
1. Персоналізація. Картка житомирянина виконуватиме роль місцевого паспорта – документа, який
посвідчує особу. На картці буде зазначено прізвище
та ім’я її власника і його фотографія. Це дасть змогу
реалізувати через картку низку функцій, які передбачають місцеву ідентифікацію.
2. Транспортна. Першим запуститься транспортний додаток, за допомогою якого пільговики їздитимуть безкоштовно у громадському транспорті. Для
решти житомирян карта замінить нинішній електронний проїзний.
3. Платіжна. Містяни отримають додаткову дебетову банківську карту і зможуть скористатись всіма
сервісами «Ощадбанку».
4. Соціальна. Тримач картки зможе комфортно
скористатись місцевими пільгами та програмами
адресної допомоги.
5. Комунальна. Всі комунальні платежі можна
буде швидко і зручно здійснювати в одному додатку. Це замінить чи не десяток різних платіжок
та дасть можливість заощадити на сплаті комісії
по кожній з них.
6. Медична. Картка дасть можливість дистанційно записуватися до лікаря, а пізніше – запровадити
електронну амбулаторну картку.
7. Освітня. Житомиряни зможуть дистанційно записувати дітей на гуртки, користуватись бібліотеками, купувати квитки в музеї, театри міста.
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НАЙКРАЩІ ЗИМОВІ

ФЕСТИВАЛІ УКРАЇНИ:
добірка свят у лютому
Анастасія Ліберман

Зима змінює свої
настрої: то тішить
сонячними днями,
то поливає дощем,
а інколи щедро сипле снігом. В таку
пору хочеться яскравих емоцій. Саме
зараз маєте нагоду
обрати фестиваль,
який вас вразить!

Ужгородська
палачінта – 2019

Під час свята «Ужгородська
палачінта 2019» можна буде поласувати не тільки млинцями,
які будуть пекти на відкритому
повітрі прямо на очах відвідувачів, але й бограчем, ковбасками
і шашликами, закарпатським
медом і вином. Крім смачненького, заплановані народні гуляння, концерт, конкурси, а також
традиційне спалення опудала
зимової володарки «Мари».

святої Богородиці міста Самбора на Львівщині. Справжність
святині підтверджує документ
Папи Римського від 1759 року.
Щорічно у День святого Валентина в цей греко-католицький
храм приходять сотні прочан:
щасливі пари, самотні скептики
і безнадійно закохані. Цього дня
раку з мощами святого переносять на тетрапод для загального
вшанування. У храмі служать
молебень Валентину, після чого
віруючі можуть доторкнутися до
святині. На центральній площі
Самбора в цей день зазвичай
проходить фестиваль святого Валентина з концертом, ярмарком
та флешмобами. Також користується популярністю встановлена
у 2017 році «Лавка закоханих».

Свято шоколаду у Львові

Місце проведення: Львів.
 Дата: 14.02. – 17.02.
Свято шоколаду «Національне свято шоколаду 2019» у Львові – найсолодше свято країни.
Організатори гостинно запрошують усіх ласунів до Львова

  Місце проведення:
м. Ужгород.
 Дата: 08.02–10.02.
Ужгород готується проводити зиму 2019 року традиційним
фестивалем «Ужгородська палачінта». Це гастрономічний фестиваль з різноманітною культурною і розважальною програмою,
яка об'єднує українські і закарпатські традиції з сучасними
тенденціями. Назва фестивалю
походить від угор. «палачінта»
(palacsinta) – млинець.
В останні роки фестиваль має
благодійне спрямування. Разом
з Рухом підтримки закарпатських військових проводяться заходи зі збору коштів для потреб
армії, а підприємці віддають на
ці цілі частину виручки.

День святого
Валентина – 2019
спробувати кращі та різноманітні шоколадні солодощі у День
святого Валентина.
Відвідувачі «шоколадного
дійства» зможуть побувати на
ярмарку-презентації шоколадних
виробів найкращих представників цієї індустрії, взяти участь
у майстер-класах від професійних
шоколатьє, поласувати шоколадними виробами ручної роботи,
які запрезентують найкращі кондитерські Львова та всієї України,
стати свідком створення унікальних скульптур з величезних брил
шоколаду, поспостерігати за будівництвом шоколадного міста,
долучитися до різноманітних
шоколадних забав.

Дата: 14.02
У 2019 році День святого
Валентина припадає на четвер.
Цього дня у багатьох містах
України пройдуть концерти,
конкурси краси, виставки.
У Києві в ці зимові дні традиційно проводяться виставки
фіалок. Минулого року помилу ватис я прекрасними к імнатними рослинами і купити
все для їх вирощування можна
було в Національному науковому природничому музеї НАН
України (Археологічному музеї),
а також на території Київської
міської курортної бальнеологічної водолікарні у Дарниці.
Цікаво, що частинка мощей
святого Валентина зберігається
в Україні – в храмі Різдва Пре-

Варишська палачінта

 Місце проведення:
м. Мукачево.
 Дата: 17.02–18.02
«Варишська палачінта» – це
фестиваль-ярмарок з нагоди
проводів зими та початку весни. В його рамках у часники
пектимуть палачінти (млинці)
з різними начинками та соусами. Ще на фестивалі пригощатимуть гостей медом, сирами,
ви ном. Го т у ю т ь с я вис т у п и
творчих колективів, змагання,
вікторини, естафети з палачінташками і марафон на випікання млинців.
Також у рамках фестиваля
буде представлена закарпатська випічка домашня: кіфлики, баники, гомбовці, кьортош
колач, шош перец та інша продукція місцевих кондитерів та
шоколатьє.
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У Житомирі «БМВ»
в'їхав у поліцейську
«Газель»: двоє
людей травмовано

На Житомирщині чоловік
ледь не вбив колишню
дружину, а потім сам
викликав поліцію
Про травмування жінки до поліції
повідомив її колишній чоловік. У ході
з’ясування усіх обставин виявилось, що до
тяжкого злочину причетний саме він. Нині
потерпіла у лікарні.

29 січня на околиці
міста сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів «БМВ», «Газель»
та «Рено Кенго».
У результаті травми отримали
двоє людей. Триває з’ясування
усіх обставин. За повідомленням
відділу комунікації поліції Житомирської області, попередньо
встановлено, що близько 11.00 у м.
Житомирі, по Київському шосе,
водій «БМВ», 29-річний житомирянин, не впоравшись з керуванням, виїхав на смугу зустрічного
руху, де скоїв зіткнення із автомобілем «Газель» роти конвойної
служби ГУНП у Житомирській

області, від чого той перекинувся
на бік. У подальшому з ним зіткнувся автомобіль «Рено Кенго»
під керуванням 33-річного жителя с. Глибочиці Житомирського
району, який їхав позаду у попутному напрямі.
Унаслідок ДТП останній отримав тілесні ушкодження та був
госпіталізований. Також медична
допомога надавалась 29-річній поліцейській конвойної служби. Автомобіль поліції транспортував 3
арештованих, які травм не отримали та після огляду лікарями були
доставлені до місця утримання.
Нині триває з’ясування та фіксація всіх обставин події. Попередня
кваліфікація – ст. 286 (Порушення
правил безпеки дорожнього руху
або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними
засобами) КК України.

Хворий на рак житель
Новограда-Волинського
підпалив свій будинок
і застрелився
Подія сталась
25 січня на території
приватного домоволодіння жителя Житомирської області.
Попередньо, чоловік підпалив
свій будинок і застрелився з мисливської рушниці. З’ясування усіх
обставин триває у рамках розпочатих кримінальних проваджень, –
повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.
За фактом підпалу будинку
і самогубства звягельчанина поліція розпочала кримінальні провадження До Новоград-Волинського
відділу поліції надійшло повідо-

млення про пожежу у приватному
домоволодінні та самогубство його
господаря, жителя райцентру,
1951 р. н. На місце події виїхала
слідчо-оперативна група.
Попередньо з’ясовано, що
чоловік підпалив власне обійстя
і, нікого не підпускаючи до домоволодіння, здійснив постріл
у себе з мисливської рушниці.
Внаслідок отриманого поранення пенсіонер загинув на місці
події. Відомо, що він хворів на
онкологічне захворювання та
проживав самотньо. Усі обставини та причини, що призвели
до трагедії, встановлюються
у рамках розпочатих за фактами
самогубства та підпалу будинку
кримінальних проваджень.

Кримінал

Підозрюваний затриманий
правоохоронцями. Триває досудове розслідування. Як повідомляє відділ комунікації поліції
Житомирської області, приблизно
опівночі 25 січня до Бердичівського відділу поліції зателефонував
житель с. Реї із повідомленням

про те, що його дружину за місцем проживання побили невідомі.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група.
46 -річну жінку із тяжкими травмами голови медики
терміново госпіталізували до
реан імац ійного ві д д і лен н я
лікарні. Під час з’ясування обставин поліцейські виявили
у будинку 55-річного заявника,
який перебував у явно нетверезому стані. Будь-що пояснити
чоловік через свій стан не міг.
Поліцейські доставили його до
місцевого центру детоксикації
та медичного витвереження для
надання необхідної допомоги та
приведення до тями.
«Попередньо було з’ясовано,
що подружжя розлучилося напередодні й продовжувало про-

живати в одному будинку. Під час
огляду з оселі нами були вилучені
речові докази причетності до вчинення злочину саме колишнього
чоловіка потерпілої», – повідомила
начальник Бердичівського відділу
поліції Ольга Зінченко.
Відповідні відомості внесені
до Єдиного реєстру досудових
розслідувань за ст. 15 (Замах на
злочин), ст. 115 (Умисне вбивство)
Кримінального кодексу України.
Чоловік затриманий у порядку
ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу
України. Вирішується питання
про обрання підозрюваному міри
запобіжного заходу. За чинним
законодавством затриманому загрожує ув’язнення строком від
7 до 15 років.

Викрадена
у житомирянина вантажівка
знайшлася на Буковині
У листопаді 2018 до
Житомирського відділу поліції звернувся
житель обласного
центру із заявою про
незаконне заволодіння його вантажівкою.
Оперативники встановили
осіб, причетних до діяння, та
місце тимчасового зберігання
викраденого автомобіля.
28 січня 2019 у ході обшуку поліцейські вилучили МАН зі стоянки у Чернівецькій області, – повідомляє відділ комунікації поліції
Житомирської області. Заявник
розповів, що залишив свій автомобіль у п’ятницю у другій половині
дня на стоянці, а коли прийшов
у понеділок уранці, то вантажівки
уже не було. За цим фактом було
розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення,
передбаченого ст. 289 (Незаконне
заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Також під час першочергового
з’ясування усіх обставин поліцейські дізнались, що за місяць-півтора
до події були втрачені документи
на автомобіль.

«У ході розслідування ми провели низку заходів як публічного, так і негласного характеру.
Проаналізували маршрути руху
вантажівки за останні півроку, вивчили записи камер відеоспостереження, як за час використання
власником МАНу цієї стоянки,
так і безпосередньо у період незаконного заволодіння», – розповів
начальник Житомирського відділу
поліції Михайло Сорока.
У результаті цих та інших дій
нам вдалось вийти на двох осіб,
підозрюваних у причетності до
злочину. Також розшуківці встановили місце тимчасового зберігання автомобіля.
«За відповідною ухвалою суду

в одному з сіл Чернівецької області
було проведено санкціонований
обшук на автомобільній стоянці, звідки і вилучено вантажівку.
Обидва молодики, підозрювані
у причетності до діяння, були доставлені до відділу поліції для дачі
свідчень. Один з них є 44-річним
жителем Житомирського району і раніше уже притягувався до
кримінальної відповідальності
за вчинення майнових злочинів,
інший – житель Дніпропетровщини. Відповідно до законодавства
(ч. 3 ст. 289 ККУ) за скоєне їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до
12 років», – повідомляють у поліції.
Досудове розслідування триває.
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Земельний конфлікт:
житомирянин оббиває
пороги у пошуках правди
Анастасія Ліберман

До редакції «20
хвилин» звернувся
житомирянин Віктор
Матковський, який
скаржиться на бездіяльність місцевого
управління поліції.
Чоловік 18 грудня звернувся до
ГУНП у Житомирській області із
заявою про злочин, вчинений посадовими особами Держгеокадастру.
«Згідно з викладом п. 5 ст. 214 КПК
України прошу внести до ЄРДР слідуючі відомості. Причиною подання даної заяви є активна поведінка
деяких службовців Держгеокадастру в Житомирській області, які
своїми діями перекрутили істину,
а також у видачі ними неправдивих
документів шляхом використання для цього свого службового
становища. Мною неодноразово
ініціювались перевірки компетентними службами, комісіями,
судом і міськрадою про визнання
фактку самовільного зайняття земельної ділянки моїми сусідами по
будинку Молчановим О. Г. і Внуковим М. А. Усі необхідні документи
додаю»,– йдеться у заяві чоловіка.
Зі слів Віктора Матковського,
після того, як пройшло 24 години,

відомості по заяві мали би бути
внесені до ЄРДР. Проте за незрозумілих причин заява не була
зареєстрована.
«Я телефонував до канцелярії
слідчого управління ГУНП з проханням зробити для мене витяг
з ЄРДР з номером провадження
та прізвищем слідчого, призначеного для розгляду. Співробітниця
канцелярії мені відповіла, що мою
заяву зареєстровано і відправлено
до місцевої поліції. Після цього
у поліції мені видали відповідь від
26.12.2018 за № 6030\18, де порекомендували звернутися до суду, що
я і роблю у цій скарзі»,– розповідає
Віктор Едуардович.
У скарзі, яку подав Віктор Матковський до суду, йдеться:
1. Прошу визнати бездіяльність
слідчого управління ГУНП у Житомирській області через невнесення
ними відомостей до ЄРДР щодо
посадових осіб Держгеокадастру
Музиченко С. Ю. і Хомякова Г. В. за
фактом вчинення ними службового підроблення (перекручування
істини, видачі неправдивих документів шляхом використання для
цього свого службового становища)
та зобов`язати слідче управління
ГУНП у Житомирській області до
ЄРДР внести відомості.
2. Згідно з викладом п. 3 ст. 214
КПК України «Початок досудового
розслідування»:
«Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до
реєстру або без такого внесення не

допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом».
Прошу визнати посадову особу,
слідчого, який направив мою заяву до місцевої поліції на розгляд,
винним у невнесенні відомостей
до ЄРДР і призначити йому покарання відповідно до українського
законодавства.
Вже 16 січня суд скаргу задовольнив. «Зобов’язати уповноважену особу Житомирського ВП
ГУНП у Житомирській області
вчинити дію, передбачену ст. 214
КПК України, та внести відомості
до ЄРДР про кримінальне правопорушення по заяві Матковського Віктора Едуардовича від
18.12.2018», – йшлось у постанові
Богунського районного суду.
Довідково: ст. 214 п. 1 – слідчий,
прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене
кримінальне правопорушення
або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про
вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести
відповідні відомості до Єдиного
реєстру досудових розслідувань,
розпочати розслідування та через
24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику
витяг з Єдиного реєстру досудових
розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування,
визначається керівником органу
досудового розслідування.

Майдан Соборний:
вода, сніг і струмки бруду
Руслан Мороз

На вулиці плюсова
температура, тож
якість прибирання
тротуарів можна оцінити сповна.
29 січня, коли на вулиці трошки
потеплішало та температура навколишнього середовища становила
приблизно 3 градуса тепла, містяни
змогли наочно переконатися в тому,
чи прибирають щось на дорогах та
вулицях міста, чи ні.
На майдані Соборному просто
потоп. Сніг, цинічно згорнутий
докупи, почав танути, а картину,
яку мала центральна площа міста
можна було описати у трьох словах:

Події
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вода, сніг і струмки бруду.
Нагадуємо, що на останньому
міськвиконкомі мер міста Сергій
Сухомлин на вимоги громадських
діячів прилюдно пообіцяв розривати контракти та договори
з установами, яки не прибирають
на дорогах та вулицях міста.
Як ми бачимо нічого не змі-

нюється в Житомирі: ні з ким
договір не розірвано, але вулиці
також не прибираються. Сніг, що
тане, покрив шаром води та бруду
центр міста, а тим часом міськрада
рапортує про те, скільки техніки
працює на дорогах. Але де вона?
Та хто все-таки відповідає за дороги
і прибирання вулиць в місті?

Учасники бойових
дій Житомирщини
можуть безкоштовно
пройти професійну
адаптацію

Підвищити кваліфікацію, отримати
виробничу професію,
курси водіїв чи іноземних мов – учасники бойових дій
можуть пройти професійну адаптацію.
Про це повідомляє департамент праці, соціальної та сімейної
політики ОДА.
На 2019 рік для заходів із соціальної та професійної адаптації
учасників АТО на Житомирщині
передбачається 1,4 млн грн.
А даптац і я охоп лює вс і х
учасників АТО та постраждалих
учасників Революції Гідності
(працюючих, непрацюючих, безробітних, військовослужбовців,
працівників усіх силових структур
тощо), яким встановлено статус
учасника бойових дій, інваліда
війни або учасника війни.
Завдяки підтримці бійці можуть отримати нову виробничу
професію, пройти курси для
отримання водійського посвідчення, вивчати іноземні мови, а також
отримувати вищу освіту.
Найбільш затребуваними для
учасників АТО/ООС залишаються
курси водіїв.
Так, протягом минулого року
за бюджетною програмою отримали водійські права та підвищили водійську категорію 247 осіб
та 1 учасник АТО закінчив курси
з вивчення англійської мови.
Тепер нові знання та навички
допомагають бійцям просуватися
по службі, займати нові посади,
впевненіше почувати себе у житті.
Для того, щоб скористатися
можливістю отримати нові знання, необхідно звернутися до районних (міських) органів праці
та соціального захисту населення
за місцем реєстрації або фактичного проживання з відповідною
заявою.

До заяви додаються:
– копія індивідуальної програми реабілітації (для осіб
з інвалідністю внаслідок війни).
В індивідуальній програмі реабілітації особи з інвалідністю
в розділі «Професійна реабілітація» зазначаються рекомендації
медико-соціальної експертизи про
отримання послуг професійної
адаптації;
– копія посвідчення учасника
бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни, або постраждалого
учасника Революції Гідності, засвідчена підписом особи;
– для учасника антитерористичної операції – копія документа,
що підтверджує безпосередню
участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з перебуванням безпосередньо
в районах проведення антитерористичної операції у період її проведення, що засвідчується його
підписом.
Професійне навчання здійснюється за денною, вечірньою
(змінною), очно-заочною, дистанційною, екстернатною формою
навчання, з відривом і без відриву
від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.
Особи з вищою освітою, за
бажанням, можуть оволодіти робітничими професіями, отримати
іншу спеціальність на основі здобутого раніше освітнього (освітньокваліфікаційного) рівня, підвищити кваліфікацію, спеціалізацію.
Для осіб з інвалідністю можлива організація дистанційного
навчання.
За роз'ясненнями з питань
надання послуг з професійної
адаптації учасники АТО та постраждалі учасники Революції
Гідності можуть звертатися до
департаменту праці, соціальної
та сімейної політики облдержадміністрації за телефоном 47‑47‑19,
47‑47‑10, районних (міських) управлінь (департаментів) праці та соціального захисту населення.
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• ВИРОБНИКИ ВАРЕНИКІВ ТА КОТЛЕТ НА
ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МРМ. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7.НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, ЖИТЛО,
КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД
СТ.М.СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА
З М. ВИШНЕВОГО. 0674343698,0674343683

ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР ДЛЯ РОЗВЕЗЕННЯ
ЦИФРОВОЇ ТЕХНІКИ. ВАХТОВИЙ МЕТОД
РОБОТИ 1/1 МІС. НА ЧАС ВІДРЯДЖЕННЯ
ОПЛАЧУЄМО ЖИТЛО І ДОРОГУ. З/П 33
000ГРН. 0443039220,0672322787

1. РОБОТА
1.1. Пропоную
DОДИТЕЛЕЙ В СЛУЖБУ «ЭКО ТАКСИ».
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО.ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-СТАВКА, ПЛЮС ПРОЦЕНТ. БЕЗ АРЕНДЫ ЗА АВТОМОБИЛЬ.
0675488050
• Вантажник. Можливо без досвіду роботи
(навчаємо). З/п від 10000 грн. Офіційне
працевлаштування. Надаємо житло. РО-

• ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР. ВИМОГИ: ВЕДЕННЯ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТОВ ТА ФОП.
ЗНАННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
УКРАЇНИ, 1С БУХГАЛТЕРІЯ: 7 ТА 8 ВЕРСІЇ.
ЗАРОБІТНЯ ПЛАТА 12000 ГРН. 0674128497

ДВОРНИК. УДОБНЫЙ ГРАФИК. СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА. 0675488050
• ЕЛЕКТРОМЕХАНІК НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА
ОБЛ. Г/Р- 7/7. ДОПОМАГАЄМО З ЖИТЛОМ,
НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М.
СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М.
ВИШНЕВОГО. 0674343698,0674343683

БОТА в м. КИЇВ! 0674969050

• ВАНТАЖНИКИ НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА
ОБЛ. Г/Р- 7/7. ДОПОМАГАЄМО З ЖИТЛОМ,
НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М.
СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М.
ВИШНЕВОГО. 0674343698,0674343683

ЗРІЗЧИЦІ ГРИБІВ ПЕЧЕРИЦЬ НА РОБОТУ В
КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. ГРАФІК РОБОТИ: 23/7
ДНІВ. ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. З/П 6000-7000
ГРН. 0967877394,ОЛЕКСАНДР
КАФЕ ПОНЧИКИ ПРОВОДИТ НАБОР СОТРУДНИКОВ. РАБОТА В С. СТАВЫЩЕ,
ЖИТОМИРСКОГО Р-НА. . Г/Р 1/2, З/П
ВЫСОКАЯ. ПОДВОЗ, РАЗВОЗ, ПИТАНИЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ
ЖИЛЬЕ! 0978889964

КОМПАНІЯ EUROWORK CENTRE - ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В ЧЕХІЇ,
ПОЛЬЩІ, ГЕРМАНІЇ, УКРАЇНІ, ФРАНЦІЇ,
ШВЕЦІЇ, ЛИТВІ. ВАКАНСІЇ: ПАКУВАЛЬНИКИ, БУДІВЕЛЬНИКИ, ЗВАРНИКИ. НАШ
САЙТ: WORKINEURO.COM.UA. ЛІЦ. МСПУ
№1743 ВІД 6.11.2017. 0952885228,06724
02228,0934282228
• КУХАРІ НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р7/7. ДОПОМАГАЄМО З ЖИТЛОМ, НАДАЄМО
ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, КОРПОРАТИВНИЙ
ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО,
АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО.
0674343698,0674343683

МАЙСТРИ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ПІДЛОГИ.
НА ЧАС РОБОТИ НАДАЄТЬСЯ ЖИТЛО. ДАТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА
0443039220,0672322787ОЛЕНА,ОЛЬГА
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ В КОМПАНИЮ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИГРАФИИ.
СТАВКА, ПЛЮС ПРОЦЕНТ. 0675488050
• МИЙНИКИ ТА ПРИБИРАЛЬНИКИ НА ХАРЧОВЕ ВИРОБНИЦТВО. МР- М. БОЯРКА,
КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7. ДОПОМАГАЄМО
З ЖИТЛОМ, НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД
СТ.М. СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З
М. ВИШНЕВОГО. 0674343698,0674343683
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ОХОРОННИКИ (ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ) В
ОХОРОННЕ ПІДПРИЄМСТВО НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ. ВАХТА ПО ТЕРИТОРІЇ
УКРАЇНИ. ЗП ПО ЗАКІНЧЕННЮ ВАХТИ.
ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. СОЦПАКЕТ. 0673807701,0673333770З9.00
ДО17.00
• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ РЕЖИМУ
І ОХОРОНИ ПОТРІБНІ НА РОБОТУ. ВИМОГИ:
НЕСУДИМІ, ФІЗИЧНО ЗДОРОВІ. Г/Р 1/3. З/П
ВІД 7500ГРН. 0974870271

ОФІЦІЙНЕ НАДАННЯ РОБОТИ ЗА
КОРДОНОМ (НІМЕЧЧИНА, ПОЛЬЩА, ЧЕХІЯ, ФРАНЦІЯ, ПРИБАЛТИКА, НІДЕРЛАНДИ). ОФОРМЛЕННЯ
ВІЗ ДО ПОЛЬЩІ, ЧЕХІЇ, ЛИТВИ.
БЕЗКОШТОВНА КОНСУЛЬТАЦІЯ. ПОВНИЙ СУПРОВІД НА ВСІХ ЕТАПАХ.
ЛIЦ. МСПУ 621 ВIД 07.06.2016.
0671314628,0635644683.
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• ПОМІЧНИК КОМІРНИКА НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА,
КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7. ДОПОМАГАЄМО З
ЖИТЛОМ, НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД
СТ.М. СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З
М. ВИШНЕВОГО. 0674343698,0674343683

• Пульт для ваг, коректор ваги, режими

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ (-К). ГРАФІК РОБОТИ З
15-00 ДО 22-00, 3/3 ДНІВ. МІСЦЕ РОБОТИ
ТРЦ ГЛОБАЛ. 0975557577

РАЗНОРАБОЧЕГО В ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ.
СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА. 0675488050

• ПЕРСОНАЛ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ ТА
ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ В ЯКОСТІ ДОГЛЯДАЛЬНИЦЬ. РОБОТА НА ДОМУ І В ЛІКАРНІ.
0660271662

• ПРОДАВЕЦ В ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН
(ПРОДУКТЫ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ).
ЗП В СРЕДНЕМ 12000ГРН. 0935197798

• РІЗАЛЬНИКИ М‘ЯСОПРОДУКТІВ НА ВИРОБ-

ПОВАР В ДЕЛИКАТЕС МАРКЕТ «ЧЕШИРСКИЙ КОТ». ГРАФИК-2/2. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-СТАВКА, ПЛЮС ПРОЦЕНТ.
0675488050

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ В ДЕЛИКАТЕС
МАРКЕТ «ЧЕШИРСКИЙ КОТ».ГРАФИК-7/7.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-СТАВКА, ПЛЮС ПРОЦЕНТ. 0675488050

• ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ,
ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ І ДОСТАВКА НА МІСЦЕ РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ.
0952872944;0677869928

роботи під замовлення, деталі по телефону. Ціна від 1400 грн. 0677047576.
• Работа в Польше, Чехии, Латвии, Израиле . Оформление и проезд за наш счет.
З/п от 20 000 до 60 000 грн. 0685859090

НИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА,
КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7. ДОПОМАГАЄМО З
ЖИТЛОМ, НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД
СТ.М. СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З
М. ВИШНЕВОГО. 0674343698,0674343683
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16 січня 2019 року в № 1 (717) газети «20 хвилин» в Оголошенні для споживачів
послуги вивезення та захоронення твердих побутових відходів Адміністрацією КАТП
0628 Житомирської міської ради було допущено помилку в таблиці №3, а саме – не
враховано вартість послуги із захоронення великогабаритних відходів для населення.
Тому, підприємство розміщує уточнену таблицю із внесеними змінами:

загальний тариф
на вивезення,
зберігання та
захоронення
побутових
відходів

населення
багатоквартирних
будинків з урахуванням
великогабаритних відходів:
населення приватного
сектору (контейнерна
схема) з урахуванням
великогабаритних відходів:
населення приватного
сектору (без контейнерна
схема) з урахування
великогабаритних відходів

15,14+3,14 +
((2,39*5,96))/12

ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Частина будівлі головн. корпусу, заг.пл. 4223,0 кв.м., склади-гаражи заг.пл.
781.9 кв.м., за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе,
8. Дата торгів: 20.02.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №328414.

19,46

16,47+3,14 +
((2,49*5,96))/12

20,85

16,13+3,14 +
((2,49*5,96))/12

20,50

ІНФОРМАЦІЯ
про висновок з оцінки впливу на довкілля

ІНФОРМАЦІЯ
про висновок з оцінки впливу на довкілля
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО - ІСПАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІСКОР» (СП «ІСКОР»),
(юр. адреса: 12504, Житомирська область, вул. Більшовицька, 149, м. Коростишів, код
ЄДРПОУ 14350815) інформує про отримання висновку з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності з розробки (продовженні розробки) та подальшої рекультивації Бистріївського родовища Північної ділянки габро та рішення про провадження
планованої діяльності у Коростишівському районі Житомирської області.
Висновок з оцінки впливу на довкілля виданий Управлінням екології та природних
ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації 21.12.2018р. за № 3764/13/4-4-3755. Офіційне опублікування відбулося 21.12.2018 року в Єдиному реєстрі з
оцінки впливу за посиланням http: eia.menr.gov.ua. Унікальний реєстраційний номер
справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з
оцінки впливу 20189121673.

УВТО КП «КІРОВГЕОЛОГІЯ», (юр. адреса: м. Київ, Печерський район, вул. Кіквідзе, будинок 8/9, 01103, код ЄДРПОУ 14308279), інформує про отримання висновку з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з розробки (продовженні
розробки) та подальшої рекультивації Бистріївського родовища Південної ділянки
габро та рішення про провадження планованої діяльності у Коростишівському
районі Житомирської області.
Висновок з оцінки впливу на довкілля виданий Управлінням екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації 06.12.2018р. за №
3653/1-3/4-4-3523. Офіційне опублікування відбулося 06.12.2018 року в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу за посиланням http: eia.menr.gov.ua. Реєстраційний номер
справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з
оцінки впливу 20188291589.

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

3. АВТО
ІНФОРМАЦІЯ
про висновок з оцінки впливу на довкілля
ПАТ «Коростишівський гранітний кар’єр», (юр. адреса: 12502, Житомирська область, Коростишівський район, м. Коростишів, вул. Червоних Партизанів, буд. 117, код
ЄДРПОУ 03343781), інформує про отримання висновку з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності промислової розробки Кам’янобрідського родовища габро з
метою видобутку блоків габро та рішення про провадження планованої діяльності
у Коростишівському районі Житомирської області.
Висновок з оцінки впливу на довкілля виданий Управлінням екології та природних
ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації 08.11.2018р. за № 3330/13/4-4-3321а. Офіційне опублікування відбулося 08.11.2018 року в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу за посиланням http: eia.menr.gov.ua. Унікальний реєстраційний
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу 2018523854.

РІЗНОРОБОЧИЙ В ПРИВАТНИЙ БУДИНОК
КИЇВСЬКОЇ ОБЛ. ЖИТЛО НАДАЄМО. ОПЛАТА 300 / ДЕНЬ. ВИМОГИ: АКУРАТНИЙ, НЕ
ЗЛОВЖАВАЮЧИЙ АЛКОГОЛЕМ З ДОКУМЕНТАМИ ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ.
0443039220,0672322787ОЛЕНА,ОЛЬГА
РІЗНОРОБОЧИЙ В ЦЕХ ПО ОБРОБЦІ ДЕРЕВИНИ. ГРАФІК РОБОТИ ТА ЗАРОБІТНА
ПЛАТА ПРИ СПІВБЕСІДІ. ВУЛ.ПАРАДЖАНОВА 80. 0968299545

• Робочі на виробництво в європейську
компанію. Г/р- 5-ти денний або вахта. Можливо без д/р (навчаємо). З/п від 12000 до
26000 грн. Офіційне працевлаштуван-

0674969050

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

ГРН. НАКАЗ МСПУ №1196 ВІД 22.08.2018
ПРО ВИД. ЛІЦ. З ПОСЕРЕДНИЦТВА В ПРА-

штування. 0662552413,МиколаМикола-

ЦЕВЛАШТУВАННІ. 0689423495(VIBER,WHA

йович,0975493561

TSAPP),0689423549VIB

,ХОНДА,МЕРС.,МІЦУБІСІ,ОПЕЛЬ,ТОЙОТА,
РЕНО,ВАЗ,ФОЛЬКСВ.,НІССАН, БУДЬ-ЯКИЙ

3.3. Автомобілі. Куплю

ДІВНИЦТВО КОТЕДЖІВ У ЛИТВІ, ОФІЦІЙНЕ

Можливо бригади. Оплата від 8000

АУДІ,БМВ,ШЕВРОЛЕ,СІТРОЕН,ДЕУ,ФОРД

ФАСАДНИКИ З ДОСВІДОМ РОБОТИ,
РОБІТНИКИ ДЛЯ УКЛАДАННЯ КЛІНКЕРНОЇ ПЛИТКИ, ПОТРІБНІ В М. КИЇВ.
БЕЗКОШТОВНЕ ЖИТЛО. З/П- ВІД ВИРОБІТКУ, ВИПЛАТА 2 РАЗИ НА МІСЯЦЬ.
0972538810,0995211100

2.16. Здам в оренду

нію (с.Мірча, Житомирська обл.).

• АВТОВИКУП, ІМПОРТНІ ТА ВІТЧИЗН.А/М:

ТЕХСТАН, ПІСЛЯ ДТП ЧИ ПОЖЕЖІ, ІДЕАЛЬНІ,

• ТЕРМІНОВО НАБИРАЄМО МУЛЯРІВ НА БУПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, ЗАРПЛАТА ВІД 25000

3.2. Автомобілі. Продам

УБОРЩИЦА В САЛОН КРАСОТЫ НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО РАБОТЫ. Г/Р 2/2.
З/П 2600ГРН/ЗА 13 РАБОЧИХ ДНЕЙ.
0634074747

ня. Надаємо житло. РОБОТА в м. КИЇВ!

• Різноробочі в будівельну компа-

грн.,проживання, офіційне працевла-

• ТІСТОРОБ НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р7/7. ДОПОМАГАЄМО З ЖИТЛОМ, НАДАЄМО
ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, КОРПОРАТИВНИЙ
ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО,
АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО.
0674343698,0674343683

• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ,
Є В Р О Р Е М О Н Т , В Ц Е Н Т Р І М І С ТА ,
250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ.
0665711000,0977228822

НЕСПРАВНІ, ПРОБЛЕМНІ, КРЕДИТНІ, ВИЇЗД
ДО КЛІЄНА. (063)2020817,(098)4491775

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. 0962494994,0983098010ЯРОСЛАВ
КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ: ЦІЛЕ,
ПІСЛЯ ДТП, ПОТРЕБУЮЧЕ РЕМОНТУ,
ПРОБЛЕМНЕ, КРЕДИТНЕ, АРЕСТОВАНЕ,
БУДЬ-ЯКОЇ МАРКИ. ЕВАКУАТОР. ШВИДКО.
0980066600,0976646575
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ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність,
яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ПРИВАТНЕ КАМНЕОБРОБЛЮЮЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕМП» (ПКП «ТЕМП»), код
згідно з ЄДРПОУ: 06958320, інформує про намір
провадити плановану діяльність та оцінку її
впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
ПКП «ТЕМП», 10004, Житомирська обл.,
Житомирський район, село Довжик, вул. Нескорених, буд. 22, генеральний директор – Табаченко Я. А. тел. (0412) 40 14 58.
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність полягає в розробці
(продовженні розробки) та подальшої рекультивації Покостівського родовища гранодіориту
ділянка «Заможне» яке розташоване на відстані
близько 2 км на південний захід від с. Заможне
в Житомирському районі Житомирської області та на відстані близько 2,5 км на північний
схід від с. Покостівка в Житомирському районі
Житомирської області, з метою видобування
гранодіориту, придатного для виговлення
блоків та виробництва плит і облицювальних
виробів, порушений вивітрюванням гранодіорит та відходи видобування та переробки
блоків використовувати в якості буто-щебеневої
сировини. Родовище експлуатується з 2003
року. Розробка родовища буде здійснюватись
відкритим способом (кар’єром) з в’їздною та
нарізною траншеями. Система розробки транспортна з зовнішнім розташуванням відвалів
скельних та розкривних порід. По закінченню
видобування корисних копалин передбачається
гірничотехнічна і біологічна рекультивація порушених гірничими роботами земель.
Технічна альтернатива 1
Розкриття родовища далі буде здійснюватися відкритим способом з в’їздною траншеєю
з утворенням робочого майданчика на добувному горизонті і необхідного випередження
по розкриву. Транспортна система розробки
з паралельним фронтом робіт і з зовнішнім
відвалоутворенням розкривних порід, суцільна.
Технічна альтернатива 2
У зв’язку з тим, що родовище розробляється
по сучасній технології, яка враховує мінімальний вплив на довкілля та максимальну економічну рентабельність виробництва, технічна
альтернатива № 2 нерозглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Територіальна альтернатива 1
Розробка Покостівського родовища гранодіориту ділянка «Заможне» буде проводитись
на відстані близько 2 км на південний захід від
с. Заможне в Житомирському районі Житомирської області та на відстані близько 2,5 км
на північний схід від с.Покостівка в Житомирському районі Житомирської області.
Територіальна альтернатива 2
У зв’язку з тим, що родовище має затверджені запаси корисної копалини, географічну
прив’язку, альтернатива № 2 не розглядається.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Вплив на соціальне середовище носить
позитивний аспект. Соціально-економічний
вплив планованої діяльності полягає в забезпеченні населення робочими місцями, крім
того, сплаті податків в місцеві бюджети (в т. ч.
сплата рентних платежів).
5. Загальні технічні характеристики,
у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа,
обсяг виробництва тощо)
Площа родовища складає 1,65 га. Балансові
запаси Покостівського родовища гранодіориту
ділянка «Заможне» станом на 01.01.2018р. становлять 258,96 тис.м3. Вихід блоків, відповідно до робочого проекту розробки родовища
становить 34,98%. При проектній потужності
4,55 тис.м3 гірничої маси на рік, забезпечить

гірничодобувне підприємство сировиною терміном понад 57 років.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої
діяльності встановлюються згідно Законодавства України з дотриманням нормативів
гранично-допустимих рівнів екологічного
навантаження на природне середовище, санітарних нормативів, охорони праці, пожежної
безпеки, радіаційного контролю, поводження
з відходами тощо.
щодо технічної альтернативи 2 Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1 Дотримання розмірів СЗЗ.
щодо територіальної альтернативи 2 Не
розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами
щодо технічної альтернативи 1
Так як виробництво та інфраструктура існуюча та прийнята за основу, еколого- інженерна
підготовка і захист території не потрібен.
щодо технічної альтернативи 2
У зв’язку з тим, що родовище розроблялося,
технічна альтернатива 2 не розглядалася.
щодо територіальної альтернативи 1
У зв’язку з тим, що родовище існуюче територіальна альтернатива 1 не розглядалася.
щодо територіальної альтернативи 2
У зв’язку з тим, що родовище розроблялося,
територіальна альтернатива 2 не розглядалася.
8. Сфера, джерела та види можливого
впливу на довкілля
Можливі впливи планованої діяльності
щодо технічної альтернативи 1 при розробці
Покостівського родовища гранодіориту ділянка
«Заможне» на довкілля включають:
– клімат і мікроклімат – відсутні;
– грунт – зняття ГРШ (при необхідності)
з площі земельної ділянки відведеної під розробку кар’єру, за межами виділеної ділянки
в місцях збереження вплив на ґрунти відсутній.
Після відпрацювання родовища передбачена гірничотехнічна і біологічна рекультивація
порушених гірничими роботами земель відповідно до проекту.
– геологічне середовище – порушення природного рельєфу данної поверхні з утворенням
гірничої виробки, з тимчасовим зовнішнім
відвалоутворенням скельних порід, тимчасовому зниженню рівня поверхневих вод у зоні
впливу кар’єру на час проведення промислової
розробки.
– повітряне – вплив на повітряне середовище відбувається за рахунок викидів в атмосферу забруднюючих речовин при проведенні
розкривних та видобувних робіт, розвантажувально-навантажувальних робіт, при роботі
двигунів кар’єрної техніки та в процесі обслуговування техніки. Шумове навантаження
пов’язане з роботою гірничого обладнання,
кар’єрних машин і ремонтних робіт. При цьому
концентрації забруднюючих речовин в повітрі, на межі санітарно-захисної зони і на межі
найближчої до родовища житлової забудови,
не перевищують рівнів ГДК.
– водне – вплив на ґрунтові води внаслідок дренування та відкачки кар’єрної води та
помірний вплив на поверхневі водні об’єкти
внаслідок скидання очищених кар’єрних вод
в р. Шийка. Аварійних скидів кар’єрних вод
здійснюватися не буде.
– рослинний і тваринний світ, заповідні
об’єкти – фізичний і ландшафтно- формуючий
вплив на флору і фауну району робіт, зміни
умов існування рослин і тварин на безпосередній тереторії проведення робіт. Території
об’єктів ПЗФ, та території перспективні для
заповідання відсутні.
– навколишнє техногенне середовище –

вплив відсутній.
щодо технічної та територіальної альтернативи 2: Не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до
першої чи другої категорії видів діяльності
та об’єктів, які можуть мати значний вплив
на довкілля та підлягають оцінці впливу
на довкілля (зазначити відповідний пункт
і частину статті 3 Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля»)
Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та
об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та
підлягають оцінці впливу на довкілля згідно
із ч. 3, п. 3, ст. 3 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня
2017 року.
10. Наявність підстав для здійснення
оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного
негативного транскордонного впливу на
довкілля та перелік держав, довкілля який
може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та
рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень
деталізації інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля визначається згідно ст. 6 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня
2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній
громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати частковий вплив на окремі
параметри довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону
України
«Про оцінку впливу на довкілля».
Оцінка впливу на довкілля – це процедура,
що передбачає:
– підготовку суб’єктом господарювання
звіту з оцінки впливу на довкілля;
– проведення громадського обговорення
планованої діяльності;
– аналіз уповноваженим органом звіту
з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від
громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки
транскордонного впливу, іншої інформації;
– надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля,
що враховує результати аналізу, передбаченого
попереднім абзацом;
– врахування висновку з оцінки впливу на
довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього
повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля
уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає
допустимість чи обґрунтовує недопустимість
провадження планованої діяльності та визначає
екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження
планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження
планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості
для участі у цій процедурі, зокрема на стадії
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на
стадії розгляду уповноваженим органом пода-

ного суб’єктом господарювання звіту з оцінки
впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається
можливість подавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля
та планованої діяльності, а також взяти участь
у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля
Процедура громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля встановлюється відповідно
до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та зокрема включає:
1. Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному
веб- сайті уповноваженого органу громадськість
має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення,
зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі
зауваженні і пропозиції, необхідно вказати
унікальний реєстраційний номер справи про
оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на
довкілля (зазначений на першій сторінці цього
повідомлення). Це значно спростить процес
реєстрації та розгляду зауважень та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
та передані суб’єкту господарювання (протягом
трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи,
що надають зауваження і пропозиції, своїм
підписом засвідчують свою згоду на обробку
їх персональних даних.
2. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати
частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі
громадського обговорення обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається
до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про
провадження даної планованої діяльності буде
отримання дозвільних документів, які видаються органами державної влади та місцевого
самоврядування відповідно до вимог чинного
законодавства України, в т.ч виконання умов
Міністерства екології та природних ресурсів
України – наказ від 03.03.2017р. № 106.
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу на довкілля, необхідно
надсилати до
Управління екології та природних ресурсів
Житомирської обласної державної адміністрації. Адреса: вул. Театральна, 17/20 м. Житомир
10014, тел./ факс (0412) 22‑08‑24;
e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua. Контактна особа: Семенюк М. М.
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БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

ФУНДАМЕНТНІ
БЛОКИ

БУДСУМІШІ

КОЛОДЯЗНІ
КІЛЬЦЯ

ЯКІСТЬ - ГАРАНТІЯ НАДІЙНОСТІ!

6.17. Послуги. Iншi

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

• Міжнародні пасажирські перевезення: з
АС м.Рівне - 04.30, з АС м.Луцьк - 06.10,
з АС м.Варшава - 08.20, з АС м.Люблін 11.40. ; сайти: www.zubustik.com.ua; www.
busfor.ua. (099)2861600,(063)8967762,(06
7)9112004

8. РІЗНЕ
8.13. Вторсировина, прийом,
переробка. Куплю
КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ.
0505580047,447919

3.5. С\Г техніка, та запчастини.
Продам

4.25. Буріння свердловин,
колодязі. Послуги

• КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ "АННА",
ПРЕС-ПІДБИРАЧІ РІЗНИХ МАРОК, ТРАКТОРИ
Т-25, Т-82, ПЛУГИ ОБОРОТНІ, ІНША С/Г ТЕХНІКА, ПОЛЬЩА. (097)4742211;(097)4742272.

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

4. БУДМАТЕРІАЛИ

6. ПОСЛУГИ

4.1. Будівельні суміші, цемент,
пісок. Продам

6.5. Кредити. Ломбарди

• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РАСТВОР, БЕТОН.
ДОСТАВКА А/М ЗИЛ. 0677905739,447067
Продам/куплю
піддони
нові та вживані
вигідна ціна

тел.: (068) 838-88-38

РЕМОНТ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ!
Холодильники, пральні машини.
Діагностика і підбір запчастин.
Виїзд до клієнта!
Тел.: 097-508-20-36, 063-214-80-81

6.7. Вантажоперевезення.
Спецтехніка
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
ВЫВОЗ МУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ ЗИЛ,

• Кредит до 100 000 грн. без отказа.
Кредитная карта до 50 000 грн. Перекредитуем ваши кредиты до 200 000 грн.
0732551010,0662551010
ГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИ
Стоунлайт, Aeroc. Доставка з
заводу та зі складу. Низькі
ціни.
Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

ЦЕГЛА
червона рядова, силікатна
лицьова. Доставка з заводу
та складу. Низькі ціни.
Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

СТО "Каприз":

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

тел.: 063-886-23-45

• Виробництво транспортерів, норій, сушарки, пакувальне обладнання, stretch
hood системи. Доставка. сайтlandau.in.ua
0960509492

8.24. Інше. Куплю

КАМАЗ. 0969524540
Е В А К УАТ О Р П О М І С Т У Ж И Т О МИРУ, ОБЛАСТІ ТА УКРАЇНІ . ДО
4-Х ТОН, ДОВЖИНА -5 М. БУДЬ
Я К А Ф О Р М А З А В А Н ТА Ж Е Н Н Я
0980066600,0976646575

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

8.23. Інше. Продам

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

тел.: 097-440-16-93

• Куплю дуже дорого! Старовинні ікони,
картини худ.Марко Гейко та ін. проф.художн. до 1995р. Янтарне намисто (2501500 грн/1 гр), коралове намисто, книги видані до 1917р, коньяки СРСР, ін.предмети
старовини. Гарантую порядність, справедливу оцінку 0503466068
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Гороскоп на тиждень 30 січня - 5 лютого
ОВЕН

Уникайте будь-яких
крайнощів і різких рухів. У складні моменти
прислухайтесь до свого внутрішнього голосу, довіртеся
інтуїції.

ТЕЛЕЦЬ

Сприятливий час
для підвищення по
службі або пошуку роботи. Вдома постарайтеся не нав'язувати
рідним свою думку.

БЛИЗНЮКИ

Може с к лас т ис я
сприятлива ситуація
для здійснення далекоглядних
бізнес-планів. Будьте уважні,
щоб не пропустити цікаві ідеї.

РАК

Не відкладайте важливі справи на потім.
У вас вдалий період, будуть усі
шанси досягти успіху. Виділіть
час і для відпочинку.

ЛЕВ

Б а ж а но зн изи т и
темп на діловому фронті. Не варто боятися змін в особистому житті, хоча розраховувати доведеться лише на себе.

ДІВА

Непростий і цікавий час роздумів, сумнівів, грандіозних планів. Займіться саморозвитком
і самовдосконаленням. Тільки
без фанатизму.

ТЕРЕЗИ

Можете опинитися
в незнайомій ситуації,
тож будьте обережні,
постарайтеся передчувати небажані події та обходити їх
стороною.

СКОРПІОН

Запорука спокою
для вас і рідних – ваш
оптимізм. У вихідні ймовірна
пропозиція, що дозволяє поповнити ваші фінансові ресурси.

Кож на ваша д і я
цього тижня має бути
ретельно вивірена, постарайтеся
не давати волю емоціям. Вихідні присвятіть комфорту в домі.

30

січня
середа

31

січня
четвер

трусики для того, щоб якось прикрити делікатні місця танцівниць.
• Гудзики на рукавах піджака вигадав Наполеон Бонапарт,
щоб змусити солдатів позбутися звички витирати ніс рукавом
мундира.
• Бренд Lacoste був одним
з перших, хто розмістив свій
логотип на одязі власного виробництва. Маленький зелений
крокодильчик і досі красується на
всіх виробах бренду, хоча спочатку він був чи не втричі більшим.
• Винайдення автомобіля помітно вплинуло на жіночу моду.

1

лютого
п’ятниця

2

лютого
субота

Новий погляд на
речі дозволить точніше
сформулювати свої ідеї. Саме
час поліпшити стосунки. Поїздки будуть досить успішними.

ВОДОЛІЙ

Спряму йте с вою
енергію й сили на творення. При бажанні можна поборотися за справедливість, але
тільки мирним шляхом.

РИБИ

Постарайтеся стримати свої амбіції та
емоції. На роботі очікуються
зміни, вам необхідно адекватно
й об'єктивно оцінити ситуацію.

У другій половині XVIII ст. спідниці значно покоротшали.
• Єлизавета І настільки обожнювала капелюшки, що навіть
видала спеціальний указ. У ньому
йшлося про те, що кожна особа
жіночої статі віком від 7-ми років
повинна з’являтися на люди у капелюшку по неділях і у святкові
дні, а незгодних штрафували.
• Хоча ювелірні вироби – неодмінна частина гардеробу сучасної
жінки, та саме чоловіки першими
започаткували моду на коштовні
прикраси. Цей тренд сягає ще часів
королівського правління, коли показували таким чином свої статки.
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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»

- 1°
+ 3°
ТИСК, ММ
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КОЗЕРІГ

Цікаві факти про моду
• Під час Другої світової війни
нейлонові колготи були рідкісним
продуктом, адже з цього матеріалу тоді почали виготовляти
парашути. Тому жінки фарбували свої ніжки розчином з порошкоподібної суміші для соусів,
а на задній частині ніг малювали
лінію підводкою для очей, щоб
створити ілюзію, ніби на них
справді були колготи.
• Перші жіночі трусики були
створені за ініціативи мера НьюЙорку на ім’я Фйорелло Генрі ла
Гардія, обуреного тим, що дами
в кабаре танцювали без нижньої
білизни. Він запропонував пошити

від партнерів
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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.
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Кінотеатр «УКРАЇНА»

Родина за хвилину
Жанр: драма, комедія

Піт і Емілі зовсім недавно переїхали в новий
великий будинок. Незрозуміло тільки навіщо
вони купували такий великий. Дітей у них немає, та й не схожі вони на тих, хто збирається
завести хлопчика або дівчинку. Але Піт і Емілі
все-таки зважилися на цей відповідальний
крок – вони усиновлять або удочерять когось.
У їхньому місті якраз проходить ярмарок
сиріт, де можна познайомитися з дітками без
батьків. Саме там пара знайшла 15-річну
дівчинку Ліззі. Її-то вони і вирішили взяти до
себе. Тільки ось у неї є молодші брат і сестра,
а сім'ю краще не руйнувати. Ось так у Піта й
Емілі за один день стало троє дітей.

тел: (0412) 47-27-47, (097) 447-27-47

Крід II: Спадок
Роккі Бальбоа
Жанр: драма, спорт

Життя Адоніса Кріда змінилося після
останнього бою. У нього щасливе життя з його
дівчиною Б‘янкою. Більше того, їх молода сім'я
чекає поповнення. Але в це спокійне життя
втручається те, чого ніхто не чекає: з'являється
Віктор Драго – син легендарного Івана Драго.
Він відомий тим, що колись убив батька Адоніса Аполло Кріда, який помер на руках Роккі
Бальбоа. І тепер Віктор викликає на бій Адоніса, щоб розправитися з ним так само, як його
батько розправився з Аполло. Не дивлячись на
прохання Роккі та Б‘янки, він приймає бій.

Передчуття
Жанр: детектив, трилер

Річард Сайкс – вельми успішний і відомий письменник. Але, як і в кожної людини,
у його житті трапляються як білі, так і чорні
смуги. Якщо з його професійною творчістю
все ще більш-менш непогано (зараз чоловік
працює над концепцією нової книги), то в
особистому житті, а вірніше у шлюбі з Хейлі,
у нього суцільні проблеми. І дружина бачить,
що з Річардом щось не так, що його борють
якісь внутрішні демони, що він не просто
так заливає біль алкоголем. Чоловік шукає
розуміння в людях навколо, хоча часом його
вчинки просто вражають. Головне не дати
цим внутрішнім демонам зламати Річарда.

kinoukraina.zt.ua

Таємниця сім'ї монстрів
Жанр: комедія, пригоди

Лукас – звичайний непримітний школяр,
який живе зі своїм батьком. Такі, як правило,
не користуються популярністю. Усе життя
він думав, що в ньому немає нічого особливого. Але на одній вечірці, в найбільш
невідповідний момент, у ньому прокинувся
страшний монстр. Як виявилося, він зовсім
не людина, і його мама також була монстром. Вона залишила Лукасу карту, по якій
можна дістатися до цілого острова чудовиськ. Хлопчик готовий піти назустріч пригодам, щоб нарешті зрозуміти, хто він такий.
На Острові монстрів його чекає купа нових
знайомств, відкриттів і боротьба проти зла.

nenazerka.com.ua
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