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Через загрозу епідемії кору
та грипу у Житомирі невакцинованим
дітям заборонили відвідування
с. 5
освітніх закладів

РЕКОМЕНДОВАНА
ЦІНА

СЕРЕДА

Як обласне управління
культури відкрито
покриває махінації,
або Не вмієш
красти — на вихід
с. 16-17

Напій «Пепсі» 2 л

Ковбаса «Баварська» н/к в/с
(білкова) т/у 0,45кг ТМ ЖМГ

Кукурудза 425г ТМ
Долина Бажань

Сир плавлений в асорт.
90г ТМ «Звенигора»

Шоколад молочний, чорний
без додав. ТМ Корона
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У Житомирі
відкрили
меморіальні
дошки загиблим
учасникам АТО

Біля Будинку правосуддя
громадські активісти
провели акцію протесту
проти корупції в судах
Руслан Мороз

У Житомирі 1 лютого 2019 року на
майдані Соборному
біля Будинку правосуддя активні містяни
протестували проти
корупції в судах.

Руслан Мороз

На фасаді загальноосвітньої школи № 20
у Житомирі 30 січня
2019 року відкрили
меморіальні дошки
пам'яті загиблим
учасникам АТО Дмитру Рудю і Валентину
Ковальському. Обидва
героя є випускниками
цього закладу.
Дмитро Рудь – 20-річний захисник України, який загинув
16 травня 2018 року під час виконання бойового завдання поблизу
м. Водяне Донецької області, посмертно отримав орден «За мужність» ІІІ ступеню. До цього на його
честь була відкрита пам’ятна меморіальна дошка на фасаді будівлі
Житомирського автомобільно-дорожнього коледжу Національного
транспортного університету.
Валентин Ковальський захищав
Україну з перших днів війни. Поранений неподалік м. Торез Донецької області. Переніс 8 операцій
у лікарнях Харкова, Києва та Львова,
згодом іще три – у клініці в Ізраїлі.
Дуже втратив у вазі. Майже три роки
боровся з наслідками поранення, але
навіть молодий і сильний організм
вичерпав свій ресурс. Боєць помер
5 травня 2017 року. Був похований на
Смолянському кладовищі.
Вшанувати пам’ять героїв прийшли рідні та близькі, бойові по-

братими, військовослужбовці Житомирського гарнізону, учні та вчителі,
жителі міста, представники місцевої
влади та волонтери.
Під час відкриття меморіальної
дошки присутні вшанували пам’ять
загиблих героїв хвилиною мовчання,
поклали квіти, а священослужителі
помолилися за душі загиблих воїнів
та окропили святою водою меморіальні дошки.
Під час заходу було сказано багато слів на честь загиблих.
Борис Ведмеденко, директор
Житомирської спеціалізованої
школи № 20, де навчалися хлопці, говорить: «Вони невипадково
стали захисниками Батьківщини,
тому що були сміливими хлопцями. Є різні варіанти поведінки,
а це – хлопці, які не боялися, вони
були відважні. У нас не було матеріальних засобів, але завдяки таким хлопцям, як наші герої, Рудь
і Ковальський, Україна змогла, не
маючи майже нічого для оборони,
витримати головний удар і здобуде
перемогу у кінцевому підсумку».
Віра Іванівна, вчителька української мови та літератури, яка навчала
хлопців, згадує: «Діма – то совість
класу, йому завжди було шкода,
йому завжди боліло серце за усе.
Діти є діти, і Діма завжди мене захищав, то була така колективна совість класу, і Діма для мене завжди
залишиться у пам’яті на другій парті
у класі, не на дошці, а живий у класі.
Щодо Валентина не можна було сумніватися, що він може в якійсь такій
критичній ситуації зробити щось
не те, він був енергійний, він був
наповнений якоюсь такою силою.
І я добре пам’ятаю, що коли у нас був
випуск, вони сказали: як ми можемо
йти гуляти, якщо в країні війна».

Дістали пусті виборчі обіцянки,
якими годують 27 років поспіль?
Дістали низькі зарплати, пенсії
та високі тарифи? Дістало батрачити за кордоном? Тоді одягай
жилет та ставай поруч!»
Ініціатори акції закликають
всіх небайдужих купувати жилети
будь-якого кольору та приєднуватися до заходів, які відбудуться
на майдані Корольова перед початком сесій міськради та облради

7 лютого 2019 року, де вони збираються виступити зі зверненням до
депутатів і громадськості із закликом боротися з корупцією: «Зелений говорить про те, що треба
діяти та йти вперед і боротись за
свої права. Жовтий говорить владі
«стоп», досить грабувати народ.
Червоний говорить про те, що
терпіння у народу закінчується!
Не будь байдужим, долучайся до
боротьби!»

Йшлося про кричущі факти
затягування процесів, які йдуть
роками, про хабарі, за які на свободу виходять вбивці та насильники.
Зате патріоти часто опиняються за
ґратами, тому що не мовчать і не
прогинаються під чинну владу.
Порушувалася також тема тарифів, які є непідйомним тягарем
для більшої частини населення
і вже привели до його зубожіння.
У соціальній мережі Фейсбук
перед акцією було розповсюджено
повідомлення наступного змісту:
«Якщо Тебе все дістало і Ти хочеш
змінити ситуацію в місті, області,
а один, як кажуть, у полі не воїн,
приєднуйся до руху жилетів.

Квартира для учасника
АТО: приміщення ВЖРЕПУ
№14 влада віддала
під житло військовому
Анастасія Ліберман

30 січня 2019 року
виконавчий комітет Житомирської
міськради погодив
рішення щодо реконструкції частини
приміщення ВЖРЕПУ № 14 по вул. Всеволода Петріва, 5 під
помешкання для
військового.

Міська влада планує з вищевказаного нежитлового приміщення зробити двокімнатну квартиру
для учасника ООС.
«До нас звернувся підполковник, учасник бойових дій
Святослав Щербина, який має 4
нагороди, орден Богдана Хмельницького, три відзнаки. Проживає
він у гуртожитку на 20 кв. м, живе
там з дружиною і двома дітьми.
Ми пропонуємо надати йому цим
рішенням дозвіл на виготовлення
проектно-кошторисної документації», – розповів заступник начальника управління житлового
господарства Андрій Оніщенко.
У результаті виконком дозволив виготовити проектно-

кошторисну документацію на
реконструкцію нежитлового
приміщення.
Довідково: Щербина Святослав Анатолійович – підполковник Збройних сил України.
У 2015–2017 роках – командир
19 9 -г о н а в ча л ьног о цен т ру
ДШВ. Отримав нагороди за
особистий внесок у зміцнення
обороноздатності Української
держави, мужність, самовідданість і високий професіоналізм,
виявлені під час виконання військового обов'язку, та з нагоди
Дн я Збройни х си л Украї ни
нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня
(02.12.2016).
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Бережіть кохання,
а «Комтех Полісся» подбає про комфорт у вашій оселі

КОНДИЦІОНЕРИ «Мідея»
ТОВ «КОМТЕХ ПОЛІССЯ»

тел.: 48-27-27
моб. 067 744 34 34
м. Житомир, м-н Польовий, 10

-10

ǯȀǸ&ǝȒȂǿǲǽǭ
(093) 95-00-135
(096) 974-17-20
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КОЛОНКА
Микола
ЧЕРЕДНІК,
депутат
Богунської
районної ради
м. Житомир,
засновник
«Інституту
Розвитку
Житомира»

Міська рада
вчергове прийняла
незаконне рішення
З 11 лютого до навчальних закладів міста не будуть допускати
дітей, які не мають довідки про
щеплення, відповідне рішення
прийнято міською радою.
Міські чиновники, запровадивши обмеження відвідування
закладів для дітей, які не мають
щеплення, та повідомивши про це
за 10 днів, скоріше за все спровокують чергову хвилю ажіотажу
серед батьків. Схожа ситуація була
декілька місяців тому, коли комусь
у міській раді прийшла ідея, щоб
батьки принесли довідки про місце
реєстрації дітей, як наслідок – батьки вимушені були займати чергу за
довідкою з 4-ї години ранку.
І хоча чиновники міської ради
вважають своє рішення «правильним та законним», воно не є таким.
Міська рада не мала та не має повноваження не допускати дітей,
які не мають довідки, до навчання.
При ухваленні рішення посилаються на Закон України «Про захист населення від інфекційних
хвороб». Однак у цьому Законі
немає жодного слова про те, що
орган місцевого самоврядування
може запровадити подібні обмеження. Має місце маніпуляція міської ради, адже у статті 15 Закону,
на який посилаються чиновники,
йдеться про інше. Там сказано, що
дітей не можуть приймати до навчальних закладів без відповідної довідки. Це ніяк не означає,
що дітей можна не допускати до
навчального закладу без довідки.
Це і логічно, адже якщо дитина є
учнем (тобто прийнята до навчального закладу), це означає наявність
у неї відповідної довідки.
Рішення міської ради про відвідування освітніх закладів лише за
наявності довідки про щеплення
виходить за межі повноважень
міської ради. Адже органи місцевого самоврядування не мають
повноваження встановлювати додаткові вимоги для відвідування
навчальних закладів. Відповідно
до ЗУ «Про Основи законодавства
України про охорону здоров’я»
довідку про щеплення вимагати
взагалі не мають права, бо це є медичною інформацією. І це далеко
не перший випадок, коли міська
рада приймає незаконне рішення.
Щ е п л е н н я в Ук р а ї н і н е є
обов’язковим. Від нього можна відмовитися – це законне право. Так
само ніхто не може примушувати
робити щеплення.
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Житомиряни коментують

ФОКУС УВАГИ:
що коментують житомиряни
у мережі Інтернет
вигнати того, кому незаконно дозволили там перебувати. І якщо я не помиляюся,
у пана Кучера не було дозволу
на оренду землі або офіційної бумаги від відповідних
органів на встановлення павільйонів і ведення там своєї
підприємницької діяльності.
Він лише звертався із заявою
про надання дозволу. Тому
справедливо більше покарати
того, з ким домовилися про
встановлення павільйонів, а не
з тими, хто очистив вхід до
стадіону від "генделика"», – коментує Аліна Хворостовська.

Анастасія Ліберман

Журналісти «20
хвилин» промоніторили, чим цікавляться житомиряни у соціальних
мережах. За результатами реагування
та обговорення
тем житомирською
аудиторією ми
виокремили ТОПновини за тиждень.

ТОП‑1. Транспортні
війни житомирських
чиновників
Керівник ЖТТУ Євгеній
Демчик на с воїй с торі нц і
у Фейсбуці відверто критикує
роботу дорожно-транспортного заступника міського голови Дмитра Ткачука і директора «Житомиртанспорту»
Івана Фурлета та оприлюднює певні факти халатності
та непрофесіоналізму представників влади.
«Казалось бы, почему заме с т и т е лю мэра Тк ач у к у,
который получает огромную
зарплату из городского бюджета, не признаться житомирянам в том, что вся его «транспортная реформа» не что
иное, как мираж. Ведь всем
нам свойственно ошибаться.
Зачем и дальше тратить так
необходимые нашему городу
десятки миллионов гривен
на выдуманную фантазёрами
реформу. Я в очередной раз
говорю о коммунальном предприятии-прок ладке, которое не выполняет ни одной
разумной функции и было
создано только с двумя целями – трудоустроить Ивана
Ф у рле та и б ес кон т рольно
выкачивать огромные суммы
из ТТУ и городского бюджета», – пише директор ЖТТУ
Євгеній Демчик.
Житомиряни зі свого боку
почали активно коментувати
пост Демчика.
«Вот так их, рвать их, как
тузик грелку. И надавать по
самые помидоры. Уже Ткачуку
песок сыпали в кабинете, так
он доиграется, что его чем-то
другим закидают и не побрез-

гуют», – підтримує чиновника
Олеся Каширкіна.
«Євгеній, а хто відповідатиме, коли буде невиплачена
зарп лата або не сп лачено
за ел. енергію, мабуть, Ви,
а виручку отримує не ТТУ,
цікаво», – запитує Валерій
Бушма.
«Евгений, вы не правы!
Пр о к л а д к а н е б е с п о л е з на я! Да, дейс т ви т е льно,
был трудоустроен Фурлет,
с помощью которого Ткачук провернул свою афёру
с уже неработающими валидаторами, про валидаторы
в маршру тках я уже даже
не у поминаю, там прос то
н е п р и к р ы т о е н и ч е м мо ш е н н и ч е с т в о. С и т у а ц и я
глупейшая, Демчик в одиночестве вынужден бороться
с этой алчной сворой, ко торая жаждет уничтожить
комму нальный транспорт
в о блас т ном цен т ре ра д и
своей сиюминутной выгоды!
Одно радует: Ткачук с Фурлетом воруют в открытую, следующая власть может даже
ничего не расследовать – все
пр ес т у п лен и я на пов ерхнос т и! Гла вно е – Н Е д ат ь
им сбежать в нужное время
с наг рабленным, а то, что
ворьё будет бежать – факт!» –
коментує Павло Ковтун.
«До цього крику душі потрібно прислухатися в першу черг у меру і зрозуміти,
хто є хто! Таких керівників,
як Євгеній Демчик, потрібно
не тримати в списку резерву
кадрів вищого рангу, а давати
їм можливість втілювати свої
професійні задуми в покращення транспортного /і не
тільки/ обслуговування громади міста», – пише Микола
Кропивницький.

ТОП‑2. Бізнесмен Роман
Кучер добився арешту
рахунків Житомирської
міськради через
невиплату йому
компенсації

У Житомирі з'явилася інформація, нібито існує проблема з виплатою зарплат
п р а ц і в н и к а м бю д же т н и х
установ: лікарям, вчителям,
вихователям дитячих садків.
Виник ла ситуація буцімто
в н ас л і д ок ар е ш т у ра х у н ків державною виконавчою
службою через невиконання
рішення суду. Рішення суду
стосувалося виплати грошової
компенсації житомирянину
бізнесмену Роману Ку черу.
Потім з`ясувалося, що з виплатою зарплат бюджетникам
міста усе гаразд, однак близько 500 тис. грн підприємцю
міськрада все-таки має виплатити. Новина сколихнула соціальні мережі, житомиряни
почали активно коментувати
подію.
«Вини пана Кучера тут не
бачу. Рішення суду потрібно
виконувати, а не маніпулювати соціальними виплатами», –
пише Олександр Забужко.
«Ц і к а во, і ц я люд и на
буде щаслива, що через його
каприз лікарі і вчителі не
отримають вчасно зарплату?
Взагалі-то має бути соромно
обличчя показувати!» – обурено коментує Тетяна Лещенко.
«Рішення суду потрібно
виконувати і міській раді. Роман добився своїх законних
прав», – підтримує бізнесмена
Ольга Котвицька.
«Стягувати треба з того,
хто йому надав дозві л там
ставити павільйони!!!! Важко

ТОП‑3. Малює картини,
тримаючи пензлик
зубами, тим самим
заробляє собі на
реабілітацію
Житомирянин Максим Калінчук творить саме так, бо
руками малювати не може.
Картини робить на замовлення, про ціну домовляється
з кожним індивідуально. Зароблене йде на лікування та
реабілітацію. Хлопець травмувався 4 роки тому, стрибаючи
на батуті в розважальному
центрі, де працював інструктором. Після падіння в хлопця паралізовані руки та ноги.
Житомиряни у коментарях
підтримують хлопця та бажають швидкого одужання.
«Нашим можновладцям
такi iсторiї не цiкавi. Вони
пiаряться не на лiкуваннi хворих дiтей, а на друкуваннi всякого непотребу. I витрачають
мiльйони на листiвки, газетки,
банери. Замiсть того, щоб рятувать людськi життя i спасать
свої душi! А паралiзований
хлопець сам заробляє собi на
тренажер. Прикро. Дай Боже,
здоров'я хлопцю!» – коментує
Тарас Злюк.
«Батутний центр не може
оплатити реабілітацію хлопця? Може, й хлопець працював неофіційно? Залишились
же, мабуть, свідки цієї події. Я в шоці», – пише Ольга
Орєхова.
«Розумник! Бажаю швидкого одужання, нехай таланить
хлопцю. А от чи відповість
хтось за цей страшний випадок?» – запитує Ольга Мєхова.
Ми і надалі слідкуватимемо
за подіями, які стали знаковими та важливими для житомирян. Що обговорюватимуть
містяни цього тижня – у нашому наступному номері.
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Через загрозу епідемії кору та грипу
у Житомирі невакцинованим дітям
заборонили відвідування освітніх закладів
Заборона почне діяти 11 лютого.
Відповідне рішення прийнято
під час позачергового засідання
міської комісії з питань ТЕБ і НС
1 лютого у зв’язку із ускладненням епідемічної ситуації щодо
захворюваності населення на
кір та з метою попередження
подальшого розповсюдження
захворюваності. Про це повідомляє прес-служба Житомирської
міської ради.
«Епідемічна ситуація щодо
захворюваності на кір та ГРВІ/
грип серед населення Житомира
є нестійкою. За період з 1 січня
до 29 січня в місті Житомирі на
кір захворіло 95 людей, з них 36
дорослих та 59 дітей», – інформує

начальник управління охорони
здоров’я Марія Місюрова. – Кількість хворих на ГРВІ/грип дітей
порівняно з минулим тижнем
збільшилась на 283 випадки».
Із 11 лютого 2019 року буде
заборонено відвідування професійно-технічних закладів освіти
м. Житомира, міських загальноосвітніх навчальних закладів,
дошкільних закладів, міського
культурно-спортивного центру
міської ради, комунальних початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів музичних
і художніх шкіл міста Житомира
дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, в тому числі проти
кору. Прийом дітей до виховних,
навчальних, оздоровчих та інших
дитячих закладів з 11 лютого 2019

року проводитимуть за наявності
довідки закладу охорони здоров’я
про отримання профілактичних
щеплень.
«Відвідування навчальних закладів, дітьми яким проведено
профілактичні щеплення з порушенням установлених строків
у зв’язку з медичними протипоказаннями, здійснюватиметься виключно за рішенням консиліуму
відповідних лікарів, при благополучній епідситуації, за наявності відповідної довідки Центру
первинної медико-санітарної допомоги», – додає Марія Місюрова.
Батькам невакцинованих дітей,
яких не буде допущено до відвідування освітніх закладів, рекомендовано звернутися до Центру
первинної медико-санітарної допомоги, де є в наявності відповідні

Які зміни чекають
на українців у лютому
Безвіз з Уругваєм,
набуття чинності
закону «Про валюту»,
закінчення реєстрації кандидатів на
президентські вибори – журналісти
«20 хвилин Романів»
підібрали для вас найважливіші зміни, які
очікуються в країні
у лютому.

Нові платіжки
за електроенергію
З лютого поточного року зазнають змін платіжки українців
за електроенергію. Суму розведуть на дві окремі графи: послуги
компанії-продавця і компанії-постачальника. Але сам тариф не
зміниться. І підписувати нові
угоди не треба. Не доведеться також нікуди їздити або надсилати
документи поштою. Варто тільки
вчасно розрахуватися за спожиту електроенергію, і угода набуде
чинності автоматично.
Закінчення терміну пільгового
розмитнення «євроблях»
Якщо маєте транспортний засіб на «єврономерах» і збираєтеся
розмитнити його, варто поспішити, адже пільговий період розмитнення для таких автомобілів

закінчиться 22 лютого. Митники
зауважують, що його продовження не планується.
Після закінчення пільгового
періоду 22 лютого базові ставки
акцизного податку будуть наступними:
• для автомобілів з бензиновим двигуном до 3 тис. куб. см –
€50, понад 3 тис. куб. см – €100;
• для автомобілів на дизелі
з об'ємом двигуна до 3,5 тис. куб.
см – €75, а більше – €100.
Нагадаємо, до 22 лютого на
розмитнення авто на іноземних
номерах діють пільги – базові ставки акцизу знижені наполовину.

Закінчення реєстрації
кандидатів у Президенти
3 лютого кандидати у Президенти мали останній день, щоб
подати у ЦВК необхідні документи. Загалом документи до Центрвиборчкому подали 89 осіб, із
них 17 – в останній день подання
документів.
Станом на 4 лютого вже зареєстровані 28 кандидатів на
пост Президента України. ЦВК
приймає рішення про реєстрацію кандидата або про відмову
в реєстрації протягом п’яти днів
з дня прийняття документів, тобто
до 8 лютого включно.
Нагадаємо, перший тур виборів пройде 31 березня, а його результати повинні бути встановлені
до 10 квітня 2019 року. Не пізніше

3 червня має відбутися інавгурація
президента.

Набуває чинності закон
«Про валюту і валютні
операції»
7 лютого набуває чинності
закон «Про валюту і валютні
операції», прийнятий у червні
2018 року. Одне з головних нововведень закону – можливість
проводити операції з обміну
валют в мережі. Це дозволить
як купувати валюту онлайн, так
і продавати її. Втім, на перший
час на такі операції встановлено
обмеження – 150 тис. грн в день.
Також закон дозволяє українцям з лютого перераховувати
валюту за кордон, не відкриваючи для цього спеціальний рахунок. Наприклад, щоб перевести
зарплату, аліменти або гроші
родичам на поточні витрати. Ліміт на такі операції також складе
150 тис. грн в день.

Безвіз із новою країною

Вже з 15 лютого 2019 року громадяни України і Уругваю зможуть подорожувати в гості один
до одного без отримання в'їзної
візи. «Дозволений громадянам
України термін перебування без
візи на території Уругваю становитиме 90 днів, який може бути
поновлений на інший строк у 90
днів», – повідомляють у посольстві
України в Аргентині.

вакцини, з метою
проведення необхідних щеплень за
віком.
Інформуємо,
що ст. 15 Закону
України «Про захист населення
від інфекційних
хвороб» передбачено: «Дітям,
які не отримали
профілактичних
щеплень згідно
календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється…».
Заступник міського голови
Вікторія Краснопір зазначила:
«З метою своєчасної вакцинації
проведено роз’яснювальну роботу серед батьків, в тому числі

і через засоби масової інформації,
тому кожна родина мала час та
можливості співставити необхідність вакцинації та можливу
шкоду здоров'ю, що завдає кір, не
тільки для своїх дітей, а й інших
оточуючих».

У Житомирі створили
групу, яка вивчить
питання підтримки
багатодітних сімей
Анастасія Ліберман

Таке рішення
у міськраді підтримали на позачерговому
засіданні виконавчого
комітету. Загалом
у місті налічується
понад 2,5 тис. багатодітних родин, у яких
виховується більше
6 тис. дітей.
30 січня на засіданні виконкому з ініціативою виступив член
комітету Руслан Годований, який
запропонував переглянути питання про підтримку багатодітних
сімей у Житомирі.
«Ще перед святами, коли ми
затверджували вартість харчування дітей у навчальних закладах,
мене цікавило питання багатодітних родин, чи будуть для таких
сімей пільги. Мені сказали, що
пільги будуть лише для малозабезпечених, а усі інші мають платити за харчування дітей», – сказав
Руслан Годований.
За власними підрахунками

Руслана Годованого, сім’я з трьома
дітьми шкільного віку витрачає
більше 2 тис. грн на харчування
школярів у навчальних закладах.
«На вихідних я мав розмову
з двома багатодітними сім'ями,
у яких по троє дітей, тобто ці
родини вважаються у нас багатодітними. Запитав, скільки вони
витрачають на харчування дітей.
Цифри немалі, мінімально – від
2000 до 2200 грн на місяць, якщо
батьки залишають дітей на цілий
день у школі. Тоді запитав, чому
вони не мають пільг – виявляється,
такі родини, де обоє батьків працюють, у нас вважаються забезпеченими, тобто і багатими, тому їм
пільги не надають. Я поцікавився,
які ж сім’ї у нас держава вважає
«багатими», де троє дітей і двоє
дорослих. Це, виявляється, ті, які
отримують дохід від 6 111 грн.
Якщо відняти від цієї суми мінімально 2 тис. грн на харчування
дітей у школі, комунальні платежі
та витрати на проїзд, то ви ж самі
розумієте, що залишається у цих
родин на прожиття», – пояснив
член виконкому.
У результаті виконавчий комітет одноголосно підтримав пропозицію по створенню робочої
групи щодо детального вивчення
питання підтримки багатодітних
сімей у Житомирі.
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Політична позиція

Соціологи фіксують збільшення
віри у жінку-політика
В останні дні січня
політикум збурили
результати соціологічного дослідження
групи «Рейтинг»*. Про
його результати говорили всі національні
телеканали, експерти
та політики сперечались щодо його
результатів. То що ж
спричинило такий
шквал дискусій?
Справа у суттєвому посиленні
позицій Юлії Тимошенко.
Тенденція до зростання віри
у Тимошенко незмінна з грудня
2017 р. За цей період впевненість
у її перемозі збільшилась понад
удвічі: з 11% у грудні 2017 р. до 23%
у січні 2019 р.
Результат стрімкого зростання
популярності легко передбачався,

оскільки вона є тим політиком,
що пропонує чіткий покроковий
план наведення ладу в країні. До
того ж лідер «Батьківщини» надає рецепти, як протягом 5 років
збільшити реальні зарплати українців до рівня зарплат у Польщі.
Повністю стратегію розвитку
України Тимошенко презентувала
на форумах у столиці, які відбувались з червня по грудень минулого
року. Це свого роду інструкція,
як збагатити Україну, розроблена найвідомішими українськими фінансистами, економістами,
філософами та правниками. Цю
інструкцію можна виконувати вже
сьогодні, було б бажання.
Ліквідація монополій, зниження податків та виведення
бізнесу з тіні – це має наповнити
бюджет грошима, які витрачатимуться на потреби людей, а не
корупціонерів.
Важливою складовою в ідеях
Тимошенко є реформування медицини та впровадження справді
швидкої медичної допомоги.

Після так званої медичної
реформи викликати «швидку»
майже неможливо. Непоодинокі випадки, коли диспетчери
відмовляють у виклику карети
медичної допомоги, якщо людина ще здатна ходити. Фактично
швидку медичну допомогу перетворено на щось середнє між
таксі та ритуальним авто. Більше
того, у каретах «швидкої» вже не
працюють лікарі. Їх замінено парамедиками без вищої медичної
освіти. На зустрічі із лікарями
Юлія Тимошенко запевнила, що
«швидка» має приїжджати на
100% викликів протягом 10 хвилин, а лікарі швидкої допомоги
мають лікувати, а не тільки госпіталізувати хворих.
Проведена за американським
зразком медична реформа призвела до зменшення кола осіб, що
можуть отримати допомогу лікарів. Фактично гроші виділяються
на людей, які не хворіють, а за
послуги спеціалізованих лікарів,
окулістів, кардіологів, хірургів лю-

дям доводиться платити із власної
кишені. Таким чином, незахищені
верстви населення, зокрема пенсіонери, що потребують уваги
лікарів, лишились сам на сам зі
своїми хворобами.
Під час форуму «Нова соціальна доктрина», який було проведено за ініціативи Юлії Тимошенко
23 листопада у Києві, було озвучено план впровадження страхової
медицини європейського зразка.
За цим планом роботодавці покриватимуть левову частку медичної страховки працівників
та платитимуть менше податків,
а пенсіонерам, дітям, інвалідам,
студентам та іншим незахищеним
страхування забезпечить держава.
Маючи медичну страховку, кожен
громадянин України отримає необхідні медичні послуги там, де це
зручно та якісно. Впровадження
страхової медицини призведе до
ефективного розподілу грошей
МОЗ, збільшення зарплат лікарів
та поліпшення здоров’я українців.
Всі ці плани може взяти на

озброєння кожен політик, що
прагне повернути владу народу
та працювати для людей. Але
сьогодні про цей план говорить
лише одна жінка-політик
*У матеріалі наведено інформацію про результати соціологічного дослідження, проведеного
соціологічною групою «Рейтинг».
У ході дослідження було опитано
6 000 громадян України, віком від
18 років і старше, методом особистого формалізованого інтерв'ю
(face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження не більше
1,3%. Терміни проведення дослідження: 16–24 січня 2019 р. по всій
території України, за винятком
тимчасово окупованих територій
Донецької, Луганської областей та
АР Крим.
http://inpolit.org/sociologifiksuyut-zbilshennya-viri-u-zhinkupolitika.
Сергій Биков,
політичний консультант,
голова аналітичного
центру ІНПОЛІТ

Асфальтне покриття, реставрація монастиря та маршрут
«Крошня – Богунія»: нові електронні петиції житомирян
Анастасія Ліберман

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

Транспортне сполучення
Крошня – Богунія
Житомиряни просять міськ у ра ду с т ворити маршру т
громадського транспорту, який

з’єднуватиме райони Крошня та
Богунія. Відповідну електронну
петицію оприлюднили 28 січня
на онлайн-порталі електронних
документів. Триває збір підписів.
«Просимо розглянути створення маршруту громадського
транспорту у напрямку Крошня – Богунія», – написала авторка
петиції Олена Слободенюк.
Житомиряни вже неодноразово порушували питання про
транспортне сполучення з Крошні
до Богунії, але від міської влади
отримували відповідь – недоцільно. Крім того, з цього приводу реєстрували кілька петицій.
Електронний документ вже
набрав 92 підписи, а це 36.8% від
потрібної кількості.

Нове асфальтне
покриття по вул. Петра
Калнишевського та
провулку 2-ому Тургєнєва
Житомиряни скаржаться на
якість доріг та просять відремонтувати дорогу по вул. Петра Калнишевського та провулку 2-ому
Тургєнєва. Відповідну петицію
оприлюдинили на сайті міськради 1 лютого.
«Звертаємося з повторним
проханням. Попередня петиція
зібрала навіть більше голосів,

ніж потрібно, але питання так
і не було вирішено. Прокладання асфальтованої дороги по
вул. Петра Калнишевського та
провулку 2-ому Тургєнєва. Всі
жителі вулиці Петра Калнишевського (Ворошилова) та провулка
2-ого Тургєнєва (вул. І. Білика)
просять заасфальтувати дорогу та провулок. Дорога знаходиться в жахливому стані, одні
ями. Жителі вулиці не можуть
ні пройти, ні проїхати, особливо
після дощу та снігу. На вулиці
проживає дуже багато молодих
сімей з дітьми, які не можуть
дібратися до садочка та школи,
не забруднивши ноги у глині та
багнюці.
По місту вже асфальтовано
багато вулиць і провулків, а наші
залишаються непомітними, без
уваги. Будемо дуже вдячні вам,
якщо ви звернете увагу на нашу
щоденну велику проблему», –
йдеться в тексті петиції.

Реставрація
історичної пам’ятки
Житомиряни розмістили
електронний документ, в якому
просять реставрувати келії єзуїтського монастиря – найстарішої
пам'ятки Житомира.
Довідково: келії єзуїтського

монастиря – найстаріша архітектурна споруда у місті Житомирі.
Розташовується по вулиці Леха
Качинського. Пам'ятка архітектури національного значення,
охоронний номер – 1091.
«Пропоную винести питання на сесію міської ради щодо
реставрації цієї памятки національного значення. Такі перлини
прикрасять містечко Житомир
як затишне, європейське місто, комфортне та приємне для
проживання, залучать нових туристів. Для відновлення можна
залучити і польских меценатів,

польський уряд чи в рамках
співпраці з якимось містомпобратимом у Польщі. Це буде
міжнаціональний проект, новий
крок в українсько-польських відносинах».
Ця петиція наразі має 8,8%
підтримки. Проголосувати за неї
можна протягом трьох місяців
з моменту оприлюднення.
Нагадаємо, петиції мають
набрати не менше 250 підписів
впродовж трьох місяців для їх
подальшого розгляду відповідальними особами Житомирської міської ради.
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Точка зору

Льодова мрія у Житомирі
ніяк не розтає
Микола Корзун

Коли до нас приходить зима, настає
пора хокею із шайбою та лижних прогулянок. У пам’яті
старшого покоління
житомирян назавжди залишаться
десятки льодових
майданчиків, які
мали назву «жеківських хокейних
коробок».
І справді, колишні «жеки»
ма ли ці лком конкрет н і завдання заливати і стежити за
порядком на льодових майданчиках. Особливо популярними
у Житомирі були льодові майданчики, де збиралися позмагатися, наприклад, хокеїсти із
усього міста. Житомиряни ще
й досі пам’ятають ковзанку на
«Спартаку», яка була центром
зимового спортивного дозвілля
для житомирських юнаків та
навіть дорослих чоловіків.
Тепер про все це доводиться
лише згадувати. Важко однозначно відповісти на запитання,
чому сьогодні влада не має або
не шукає інструментів для облаштування зимового дозвілля
для житомирян. Адже про «жеківські катки» вже й мало хто
пам’ятає, а нових варіантів та
підходів у нашому місті просто
не з’явилося. Хоча усім зрозуміло, що Житомир – потужне
і велике місто із 270 тисячами
жителів, давно повинен був
подбати про штучну льодову
ковзанку. Ми не будемо казати,
що таких ковзанок в Україні зараз аж занадто багато, але так
сталося, що у багатьох містах,
містечках і навіть селах України
штучні ковзанки з’являються,
а у Житомирі до цього справа
не доходить.
Мені може хтось заперечити, що, мовляв, вже у 2007му році у Житомирі з’явилася
ковзанка із штучним льодом
на «Плазі», потім трохи більш и й л ь одови й ма й д а н ч и к
з’явився у ФОКу, а ще пізніше
житомиряни отримали змогу
грати у хокей та займатися фігурним катанням на ковзанах

на льоду «Глобал ІСЕ». Але,
по-перше, усі три вищеперелічені ковзанки були у суто комерційному підпорядкуванні,
а тому конкретно залежали
від фінансових можливостей
тих людей та організацій, які
їх відкривали і облаштовували
їх обслуговування. По-друге, задля об’єктивності зазначимо,
що усі три ковзанки у Житомирі одночасно у нашому місті
ніколи не працювали. А якщо
вже зовсім точно – сьогодні
функціонує лише одна із них,
у вищезазначеному торговому
комплексі «Глобал». Зрозуміло,
для такого великого міста, як
Житомир, лише одного майданчика зі штучним льодом
очевидно недостатньо, щоб
говорити про належні умови
для занять фігурним катанням
на ковзанах чи для створення,
наприклад, ДЮСШ із хокею.
І головним чинником, який
найбільше впливає на саму
можливість системних занять
на льоду, є фактор сезонності.
Тобто штучний лід у Житомирі сьогодні є лише на ковзанці
«Глобал ІСЕ», але тільки із листопада до березня. Якщо бути
точним, у кращому разі – лише
п’ять місяців на рік юні хокеїсти чи юні фігуристи мають
змогу вчитися, вдосконалювати
майстерність і готуватися до
змагань. Хто хоча б трохи розуміється на суто спортивних
аспектах занять із фігурного
катання на ковзанах чи хокею із
шайбою, той одразу скаже, що
юні фігуристи чи юні хокеїсти
не можуть по півроку «відпочивати» від льоду, чекаючи із
квітня до листопада на появу
у нашому місті штучної ковзанки. Найбільш авторитетний
фахівець і тренер із фігурного
катання на ковзанах у Житомирі (і на Житомирщині загалом)
Ірина Дмитрівна Устимович
згадує, що поява у 2007-му році
у Житомирі першої штучної
ковзанки у комплексі «Плаза»
спричинила велику увагу дітей
і їх батьків до занять фігурним
катанням. Потім у Житомирі
з’явився ще один майданчик
у ФОКу на Польовій, де умови
для занять були ще кращими.
Але ситуація навколо хокею
і фігурного катання залежить
не стільки від ентузіазму батьків чи наявності фахівців-тренерів, скільки від спроможності
забезпечити умови для занять
на льоду хоча б упродовж десяти місяців на рік. За словами

Ірини Устимович, у Житомирі
таких умов ніколи не було. Хоча
були надії та сподівання, що
стаціонарна ковзанка чи льодова арена після активного старту
чи сплеску бажання житомирян займатися фігурним катанням на ковзанах все ж таки
буде збудована. Як справжній
фахівець і активний ентузіаст
появи у Житомирі повноцінного майданчика зі штучним
льодом, Ірина Устимович уважно стежила за словами, заявами
та обіцянками, які лунали із
владних кабінетів, починаючи
із 2008-го року. Житомиряни,
напевно, вже й забули, як мер
Житомира Віра Шелудченко
привселюдно говорила про наміри негайно приступити до
побудови штучної ковзанки чи
навіть льодового стадіону. Більше того, у 2008-му році в Україні було проголошено завдання
збудувати упродовж 5-ти років
майже 60 льодових ковзанок.
Звісно, хоча б одна із них мала
з’явитися і у Житомирі. Про необхідність побудови льодового
палацу у Житомирі говорили
губернатори Юрій Павленко,
Юрій Забела, а потім (вже через 7 чи 8 років) і Ігор Гундич.
За часів мера Віри Шелудченко
навіть місце для побудови льодової арени було визначене –
у районі аеропорту для цього
передбачалося виділити трохи
більше 3-х гектарів землі. Пізніше, вже із губернаторських
вуст, називалися ділянки землі
у районі нинішнього технологічного університету («політеху»), а також у приміському селі
Станишівці. У 2016-му році за
ініціативи тієї ж Ірини Устимович з’явилася петиція до Житомирської міської ради щодо
необхідності побудови у нашому місті штучної ковзанки. Петиція швидко набрала необхідну кількість голосів підтримки,
а влада міста Житомира з цього
приводу відповіла… подякою за
увагу до такого важливого питання. Трохи пізніше, вже після
відвідин американського міста
Індіанаполісу, мер Житомира
Cергій Сухомлин заявив, що
у Житомирі вивчається питання
про побудову Льодового палацу
із універсальною ареною і місцями для 5-ти тисяч глядачів.
Вражала вартість такого об’єкта,
на побудову якого знадобилося б більше десяти мільйонів
так званих умовних одиниць.
Якщо простіше і на наші гроші,
то вартість такого об’єкта може

обійтися сьогодні у майже 300
мільйонів гривень. Сума фантастична не лише для бюджету міста Житомира, але навіть
для Держбюджету України. До
того ж якщо навіть уявити, що
у Житомирі з’явиться палац
із універсальною ареною, яку
(у тому числі) можна буде використовувати у якості льодового
майданчика, то це не означає
можливості регулярних занять
на ньому юних фігуристів та
хокеїстів. При цьому міська (так
само, як і обласна) влада Житомира мала б знати, що, наприклад, Льодовий палац ім. Степана Бандери у місті Калуші
був збудований за 22 мільйони
гривень, льодовий палац у Херсоні – за 30 мільйонів, а льодова
арена у місті Богуславі (Київська область) – за 38 мільйонів
гривень. Навіть у селі Ковалівці (знову ж таки – Київщина)
за кошти місцевої агрофірми
«Світанок» побудована штучна
ковзанка для регулярних занять юних фігуристів та хокеїстів. У Житомирі на таке досі
не спромоглися. При цьому, за
словами Ірини Устимович, популярність занять із фігурного
катання на ковзанах зростає не
лише у Житомирі. Такий самий
сплеск уваги є серед батьків та
дітей Черняхова, Коростишева,
Бердичева і навіть Коростеня.
Свого часу, коли у Житомирі
взагалі не було штучного льоду,
юні фігуристи-житомиряни, які
вже домоглися певних успіхів
на змаганнях всеукраїнського
рівня серед аматорів, були змушені вирушати на тренування
до Вінниці чи столиці України.
Це, як мінімум, двічі або й тричі
на тиждень. Годі говорити, чого
коштували такі поїздки для
батьків та юних спортсменів.
Тим часом сьогодні епіцентр
зан ять на шт у чному льоду
у Житомирі знаходиться на
ковзанці «Глобал ІСЕ». Щодня

тут займаються не лише юні
фігуристи під керівництвом
тренера Ірини Устимович, але
й приходять сотні житомирян, аби відпочити у такий
доволі захоплюючий спосіб.
Усім зрозуміло, що штучний
лід у «Глобалі» – річ недешева,
а тому година занять на ковзанці вартує чималих коштів.
Адже навіть тренер, яка навчає
юних спортсменів елементів фігурного катання, також купує
квиток, щоразу виходячи на лід.
Знову ж таки все це – лише до
весни. Весною, вже за прийнятою традицією, а насправді через те, що утримання штучного
льодового майданчика весною
та влітку значно дорожчає, ковзанка у «Глобалі» зникає, і на її
місці встановлюють батутний
майданчик. Восени все повторюється, і у листопаді штучний
лід знову з’являється. Знову відкривають черговий сезон, знову
приходять чиновники і вітають
юних спортсменів, але якісно
справи на краще у Житомирі не
поліпшуються. Ірина Устимович каже, що певною альтернативою заняттям із фігурного катання на ковзанах могли б стати
регулярні заняття на роликових
ковзанах. Штучного льоду вони
не потребують, але майданчик
зі спеціальним покриттям для
заняття на роликах також потрібен. Поки що у Житомирі
і з цим – проблема. І все тому,
що цілеспрямованої або, як
кажуть, предметної уваги та
намагання зрушити ситуацію
на краще із боку влади поки що
не видно. Поодинокі та епізодичні заяви керівників міста чи
області щодо намірів побудови
льодової арени всерйоз ніким
вже й не сприймаються. Адже
скільки можна говорити, обіцяти і… мріяти. Хоча мріяти
житомирським дітям поки що
ніхто не забороняє. Але й не
більше!
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Кримінал

У Житомирі судитимуть підприємців,
які причетні до ДТП з 11 загиблими
влітку 2018 року
Підприємців обвинувачують в організації нелегальних
перевезень пасажирів
автобусом, під час
яких водію не були
забезпечені належні
умови, що спричинило дорожньо-транспортну подію, у якій
загинули 11 осіб.
Прокуратурою Житомирської області затверджено обвинувальний акт у кримінальному
провадженні за фактом випуску
в експлуатацію технічно несправного транспортного засобу та заміни номерів вузлів та агрегатів
транспортного засобу, вчинених
нелегальним перевізником та

власником автобуса, що призвело
до смертельної дорожньо-транспортної події. Як повідомляє
прес-служба прокуратури Житомирської області, наразі обвинувальний акт у кримінальному
провадженні за ст. 287, ст. 290 КК
України скеровано до Житомирського районного суду для розгляду по суті. Установлено, що два
підприємці, жителі Рівненської
області, з метою власного збагачення, протягом тривалого часу,
з вересня 2016 по липень 2018 рр,
організовували нелегальне перевезення пасажирів з Волинської
області до Києва та у зворотному
напрямку, залучивши водія та ще
одну приватну особу, яка виконувала диспетчерські послуги. До
того ж нелегальні перевезення
здійснювалися з низкою грубих
порушень вимог чинного законодавства. Зокрема, обвинувачені
з метою одержання незаконної
вигоди використовували авто-

бус із більшою кількістю пасажирських місць, замінивши на
ньому державні номери іншого
транспортного засобу. Крім цього, будучи відповідальними за
технічний стан та експлуатацію
транспортного засобу, грубо порушили правила експлуатації
транспорту, що убезпечують
дорожній рух, а також не забезпечили водію належних умов
праці. Унаслідок таких порушень водій 20 липня 2018 року,
здійснюючи пасажирські перевезення за маршрутом «Київ-Рівне-Нововолинськ», перебуваючи
за кермом у стані стомленості,
рухаючись по автодорозі сполученням «Київ-Чоп» у напрямку
Житомира, поблизу с. Гадзинка
Житомирського району, спричинив зіткнення з вантажним
автомобілем. Спричинена дорожньо -транспортна поді я
призвела до загибелі водія та
10 пасажирів, а також завдання

тілесних ушкоджень різної тяжкості ще 7 пасажирам. Досудове
розслідування під процесуальним керівництвом прокуратури
області проводило слідче управління Головного управління Нацполіції в області.
Додатково: санкція суворішої
ст. 287 КК України передбачає

покарання, зокрема, обмеження волі на строк до п'яти років
або позбавлення волі на строк
до п'яти років, з позбавленням
права обіймати посади, пов'язані
з відповідальністю за технічний
стан або експлуатацію транспортних засобів, на строк до
трьох років або без такого.

Поліція знаходиться поза політикою! –
В’ячеслав Печененко про конфлікт з
представниками однієї з політичних партій
Руслан Мороз

Начальник Головного управління
Національної поліції в Житомирській
області В’ячеслав
Печененко 4 лютого
2019 року провів пресконференцію щодо
звинувачень на адресу
поліції у тиску на
проукраїнських активістів.
Очільник поліції області наголосив, що жодної упередженості
або прихильності до представників політичних партій з боку
правоохоронців немає. Також під
час зустрічі журналістам продемонстрували відео бодікамери поліцейського, яке спростовує факт
нанесення тілесних ушкоджень

одному з активістів.
В’ячеслав Печененко нагадав
присутнім, що 1 лютого до Житомирського відділу поліції звернувся керівник місцевого осередку
однієї з політичних партій із заявою про хуліганські дії, учинені
на будівлі офісу. На місці події
було зафіксовано написи, у тому

числі назву організації, члени якої
можуть бути причетні до названої
ситуації.
За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження
за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 296 (Хуліганство)
Кримінального кодексу України.
2 лютого двох активних пред-

ставників вказаної організації
було запрошено та доставлено до
Житомирського відділу поліції
для опитування у рамках проведення досудового розслідування
з приводу вказаних подій. Після
опитування обоє засвідчили своїми підписами у журналі відвідувачів про відсутність претензій
до працівників поліції та пішли
з відділу.
В’ячеслав Печененко наголосив:
– Представники організації
опитувались у рамках кримінального провадження. Поліцейські
назвались їм та пояснили, з якого
приводу їх запрошують до відділу поліції. У правовій державі
закон – один для всіх. Ми реагуємо
на заяви про порушення, і цілком
логічним є опитати, у першу чергу, тих, чиї підписи залишились
на офісі. Чому вони злякались
дати свідчення? А потім ще й
влаштували подібну провокацію? Сьогодні зранку я зустрівся
з представниками організації, ми
дійшли, на мою думку, до спільного розуміння ситуації. Також ми
запропонували їм разом поспіл-

куватися з мас-медіа та роз’яснити
свою позицію. Однак вони не прийшли на цей захід.
За їх повідомленнями, які вони
озвучили у соціальних мережах,
ЗМІ та під час пікету щодо неправомірних дій поліцейських,
керівник ГУНП призначив службову перевірку.
Також очільник обласної поліції навів цікаві факти щодо причетності осіб, які минулого році
облили зеленкою громадського
представника Геннадія Краснобокого. З'ясувалося, що за облиття
зеленкою дана особа отримала винагороду сто доларів США. Зі слів
В’ячеслава Печененка, особа, яка
здійснила дане правопорушення,
встановлена та притягнута до адміністративної відповідальності.
Нагадуємо, що напередодні
у соціальній мережі Facebook
з'явилася інформація про виклик
в поліцію активістів Житомирського осередку С‑14 Дмитра Черепанського та Сергія Пількевича.
У відповідь на дії поліції організація С‑14 анонсувала акцію під
Житомирським міським відділом
поліції.
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Поради батькам, як захистити
дитину в Інтернет-мережі
5 лютого 2019 року
у світі та Україні відзначається День безпечного Інтернету
5 лютого в світі відзначають
День безпечного Інтернету. Організаторами цього заходу виступають мережі Insafe та INHOPE за
підтримки Європейської комісії
для просування безпеки та позитивного використання різноманітних цифрових технологій,
особливо дітьми та молоддю.
Зараз в Україні майже 22 мільйони користувачів Інтернету. Тому
питання безпеки в мережі більш
ніж актуальне. У цьому контексті
турбота про дітей набуває більших масштабів. Якщо раніше треба було говорити з дітьми про їх
безпеку поза домом тощо, то вже
давно має сенс застерігати їх від
негараздів під час перебування
в Інтернеті.

Від чого варто
захищати дитину?
Інформаційна безпека стосується захисту життєво важливих
інтересів людини (і більш глобально – суспільства, держави).
Неправдива, неповна, невчасна
інформація може нанести шкоди. Особливо вразливі у цьому
контексті діти. Вони можуть не
знати, яку інформацію можна
викладати в мережу, а яку не варто. Інколи школярі не можуть
правильно зреагувати на матеріали з мережі з різних причин.
Робота у цьому напрямку для
вчителів та батьків дуже важлива. Безконтрольний доступ до
Інтернету може мати негативні
наслідки для дитини.

Типи загроз

1. Стосуються особистої безпеки:

• Ознайомлення з порнографічними матеріалами, ненормативною лексикою, інформацією
суїцидального характеру, расистського, ненависницького чи сектантського змісту;
• Загроза отримання недостовірної чи неправдивої інформації;
• Формування залежності
(ігрової, комп’ютерної, Інтернет);
• Спілкування з небезпечними
людьми (збоченці, шахраї, грифери);
• Залучення до виконання
протиправних дій (хакерство,
порушення прав та свобод інших).
2. Стосуються безпеки інших:
• Матеріали, існування та
використання яких може стати
причиною посягання на безпеку
оточуючих (наприклад, інформація про створення вибухівки);
• Свідоме та несвідоме введення в оману інших;
• Вчинення протиправних
дій, що тягнуть за собою відповідальність згідно з чинним законодавством;
• Кібербулінг – свідоме цькування та приниження, передусім
однолітків.
3. Стосуються загрози витоку
персональної інформації:
• Розголошення персональної та конфіденційної інформації (прізвища, імена, контакти,

секретні дані кредитних карток,
номери телефонів);
• Загроза зараження ПК вірусами різної категорії;
• Небезпека завантаження
програм зі шкідливими функціями.
Це найбільш поширені типи
загроз, з якими може зіштовхнутися дитина в Інтернеті, викладаючи чи переглядаючи сумнівну
інформацію. Від деяких з них
можна захиститися технічними
засобами, але більшість вимагають
комплексного підходу.

Основні правила безпечної
роботи в Інтернеті, про які
варто сказати дітям:
1. Не давайте нікому своїх
паролів.
2. Не надавайте особистої інформації поштою чи в чатах без
гострої на те потреби.
3. Не реагуйте на непристойні
та грубі коментарі, адресовані вам.
4. Повідомляйте про ситуації в Інтернеті, які вас непокоять
(погрози, файли певного місту,
пропозиції).
5. Відмовляйтесь від зустрічей
з випадковими людьми, з якими
познайомились в онлайні.
6. Не діліться своїми фото з незнайомцями.

7. Не повідомляйте інформацію про кредитки батьків (номер
картки, термін дії та таємний код).
8. Не викладайте фото квитків, на яких видно штрих-код чи
QR-код.
9. Не скачуйте та не встановлюйте невідомі програми за посиланнями, навіть якщо їх надали
друзі.
10. Встановлюючи перевірені
програми, контролюйте, щоб на
ПК не додались небажані програми.
11. Не переглядайте інформацію за невідомими посиланнями
(друзі, які ними діляться, можуть
не підозрювати про загрозу).
12. Не відкривайте листи-спам,
вони можуть містити віруси.
Пам'ятайте: коли ви розмістили інформацію в Інтернеті, ви
втрачаєте над нею контроль. Видалення матеріалу та його копій
практично неможливе.
Перевіряйте: ви маєте достеменно знати, кому надаєте інформацію, а також як і з якою метою
вона буде використана.
Думайте: чи варто розміщувати інформацію, якщо ви не
знаєте, як її використають і чи це
не зашкодить вам чи близьким?
Скоріше за все у вашому дитинстві не було Інтернету, тому
вам досить складно поставити
себе на місце сучасної дитини.
Зріла людина може контролювати мережу по мірі своїх знань,
а от для дитини це може здатися
дещо складним через об’єктивні
причини.
Саме тому старшим потрібно
окреслити для себе проблемні моменти в мережі, а потім навчити
дитину бути розсудливою, відповідальною за свої дії не лише
в реальності, а й у віртуальному
світі. Більшості проблем можна
уникнути, якщо своєчасно пояснити, що Інтернет безпечний для
тих, хто з розумом підходить до
користування ним.

Перелік «Доступні ліки» розширено:
безоплатних препаратів стало більше
МОЗ України затвердило новий перелік препаратів програми «Доступні ліки».
Відтепер для лікування серцево-судинних захворювань, діабету
2 типу та бронхіальної астми пацієнти зможуть отримати 64 безоплатних препарати. Про це повідо-

мляють у прес-службі МОЗ України.
До оновленого реєстру увійшло
258 препаратів, з них 64 є безоплатними для пацієнтів, інші – з невеликою доплатою. Найдешевший
препарат, що на 100% відшкодовує
держава, коштує 4,76 грн, найдорожчий – 898,22 грн.
Завдяки перегляду переліку
препаратів програми, виробники знизили ціни на 37 торгових
найменувань лікарських засобів.

Найбільше зниження ціни на препарат сягнуло 45%.
На наступні півроку фармвиробники гарантують 39 млн упаковок препаратів для пацієнтів,
16 млн упаковок пацієнти зможуть
отримати безоплатно.
Наприкінці 2018 року уряд
ухвалив зміну, що дала можливість усім виробникам, що запропонували ціни на свої препарати
не вище за 10% від найнижчої

вартості препарату з діючою речовиною, знизити ціни та долучити
свої препарати до переліку безоплатних для пацієнта. Ця зміна
дозволила розширити перелік препаратів, що відшкодовуються на
100%, – з 23 торгових найменувань
до 64. Для порівняння: у минулому переліку було 59 безоплатних
препаратів.
За матеріалами пресслужби МОЗ України

КОЛОНКА
Маю право обирати:
як проголосувати
внутрішньо переміщеним
особам на виборах
31 березня відбудуться вибори Президента України. Як
скористатись своїм правом
і проголосувати внутрішньо переміщеним особам? Роз’яснення
з цього питання, в межах проекту «Я маю право!», надали
фахівці Регіонального центру
з надання безоплатної вторинної
правової допомоги у Житомирській області.
Якщо внутрішньо переміщені
особи хочуть проголосувати на
виборах Президента України,
вони мають тимчасово змінити місце голосування без зміни
виборчої адреси. Для цього потрібно зробити до 25 березня
наступні кроки:
Крок 1. Знайти найближчий
до себе відділ ведення Державного реєстру виборців. Їх адреси
оприлюднені на офіційному сайті
Державного реєстру виборців:
www.drv.gov.ua.
Крок 2. Особисто звернутися
до відділу ведення Державного
реєстру виборців з паспортом
і написати заяву про тимчасову
зміну місця голосування.
Крок 3. Відділ ведення
Державного реєстру виборців
зобов’язаний тимчасово змінити місце голосування та видати
виборче посвідчення.
Важливо! «Виборці, виборча адреса яких знаходиться на
тимчасово окупованих територіях районів, міст, селищ і сіл, їх
частин у Донецькій та Луганській
областях, межі та перелік яких
визначаються Президентом України у порядку, передбаченому Законом України «Про особливості
державної політики із забезпечення державного суверенітету
України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та
Луганській областях», можуть не
додавати до заяви документи,
які підтверджують необхідність
тимчасової зміни місця їх голосування» (Постанова ЦВК № 129
від 05 вересня 2018 року).
У випадку призначення повторної процедури голосування,
внутрішньо переміщена особа
зобов’язана знову пройти вищезазначену процедуру.
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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Споживачу

Міжнародний день стоматолога –
свято людей, які дають можливість
посміхатись частіше
Анастасія Ліберман

9 лютого – Міжнародний
день стоматолога, який
стало популярно відзначати професійними лікарями в усьому світі.
Від перших молочних зубів до похилого віку стоматологи супроводжують
нас. Напевно, не знайдеться жодної людини, яка б не була вдячна зубному лікарю
за лікування, позбавлення від болю, консультацію, профілактику, а головне – за
посмішку!
Перші стоматологи з’явилися понад
9 тисяч років тому, але й сьогодні галузь
стоматології продовжує розвиватися,
а професія стоматолога є однією з найстабільніших.
Стародавні стоматологи використовували прототип першої бормашини ще

9 тисяч років тому. Таке несподіване відкриття зробили вчені з США та Франції.
Вивчивши знайдені в пакистанській
провінції Белуджістан останки людей,
що жили у 7–5 тисячолітті до нашої ери,
вони виявили в деяких зубах зроблені за
життя майже ідеальні отвори діаметром
1–3 міліметри та глибиною до 3,5 міліметра. Про мистецтво древніх стоматологів
свідчить і той факт, що в ряді випадків
були просвердлені важкодоступні корінні
зуби, причому один з отворів знаходився
з внутрішньої сторони щелепи.
Розвиватися стоматологія почала на
початку XX століття. На той час було
зібрано багато знань у цій сфері та випущено багато наукових робіт. Стали
використовуватися більш сучасні інструменти для лікування зубів, з’явилися нові
пломбувальні матеріали, застосовувалися
різні лікарські речовини.
У 60-х роках стоматологія розвивалася особливо високими темпами, стали
відкриватися нові стоматологічні інститути, проводилися різні дослідження,
випускалися нові бормашини і стомато-
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логічні установки.
На сьогодні стоматологія – це не
тільки наука, яка
вивчає походження різних зубних
і щелепно-лицьових захворювань,
але й реальна
можливість досягти ідеально білих
зубів за допомогою впровадження інноваційних
методів і прийомів. Завдяки стрімкому
розвитку даної медичної галузі вже сьогодні легко можна вирішити завдання
різного рівня складності, які раніше не
піддавалися лікуванню.
«Клініка “ДомСтом” надає широкий
спектр стоматологіних послуг, у нас працюють висококваліфіковані спеціалісти,
які щодня впроваджують новітні світові
технології в області стоматології. Досвід
роботи і використання новітнього високотехнологічного обладнання виступають
гарантом досягнення справжньої голлівудської посмішки, навіть у тих випадках,
коли у пацієнта повністю відсутні зуби.
Сьогодні можна легко і швидко знайти
зубну клініку, проте відшукати дійсно
кваліфікованого лікаря, який би зміг
поєднати в своїй роботі не тільки відмінні знання, а й значну практику –не
так просто. Саме в нашій клініці ви знайдете таких професіоналів», – розповідає
головний лікар стоматології «ДомСтом»
Юрій Мазур
У наш час стоматологія пішла далеко
вперед. Стала можливою імплантація
зубів і відновлення навіть дуже зруйнованого зуба, з’явилися якісні пломбувальні
матеріали і сучасні інструменти для лікування зубів.
«Незважаючи на стрімкий розвиток
стоматологічної науки, більшість людей
продовжують боятись стоматологічних
втручань. Тому у повсякденній практиці
ми зустрічаємось з великою кількістю
випадків запущених захворювань зубів
та ясен. Хочу зазначити, що сьогодні ми
пропонуємо нашим пацієнтам знеболення навіть місця укола, а також інди-

відуальний підхід до кожного, хто має
інші супутні захворювання (алергічні
прояви, серцево-судинну патологію),
а також до вагітних та людей похилого віку. Для цього ми використовуємо
високоочищені знеболюючі препарати
різних груп. Також пропонуємо своїм
пацієнтам нові композитні матеріали,
які містять наночастинки кераміки, що
дозволяє максимально точно передати реставраціям та пломбам властивості, близькі до природних зубів. Використовуємо
штучний замінник дентину, який знижує
стрес у пломбі або реставраціїї, що сприяє
зменшенню болю після пломбування, а також знижує ризик подальшого розвитку
карієсу або прелому зуба. Рекомендуємо
для профілактики використання сучасних різноманітних щіток та йоршиків для
чищення зубів та міжзубних проміжків,
а також прилад для догляду за яснами –
іригатор, який дозволяє провести якісну
гігієнуздорових та навіть хворих ясен у домашніх умовах», – розповіла стоматолог
Світлана Матвієнко.
Ніщо не вічне, і зуби, на жаль, не
виняток. Від зубних лікарів залежить
багато. Чим вище майстерність стоматолога, тим менш неприємних відчуттів отримують пацієнти. І навіть у свій
професійний день, який у нинішньому,
2019, році збігся з вихідним, стоматологи
беруть інструмент у руки, щоб забезпечити нам здоров’я.
Користуючись нагодою, колектив
газети «20 хвилин» вітає лікарів-стоматологів з професійним святом. Бажаємо
вам терпіння, поваги, вдячних пацієнтів
та гідної заробітної плати.
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Шлях до успіху

Олексій Сегедін: «Ми всі
боїмося вийти із зони комфорту»
Руслан Мороз

Чи не кожен з нас
хотів прокинутися
одного ранку успішною людиною, мати
славу і гроші. Але не
кожен розуміє, що
шлях до успіху часто
тернистий і повний
перешкод. То в чому ж
секрет успішних людей, і чи обмежується
він удачею і талантом? «20 хвилин» розпочинає цикл статей
про успішних підприємців нашого міста.
Першим у нашій рубриці
стартує директор ТОВ «ІКС-ВІД»
Олексій Сегедін, який розповів
про свій шлях до успіху та про
ті перепони, які траплялися
в житті, але не завадили дістатися своєї мети.
Розкажіть, будь ласка,
свою історію успіху. Як вона
розпочалася?
– Я відносно випадково потрапив у сферу технічної безпеки, систем відеоспостереження,
сигналізації. Скажімо так: сидів
без роботи, і тут вакансія відкрилася монтажника. Так у 2002 році
я потрапив з нульовим досвідом
в цю сферу. Захопила вона мене,
стало дуже цікаво. І прийшовши
в цю професію, я через півроку
став працювати майже на посаді
головного інженера, пройшовши
шлях від простого монтажника,
бригадира до начальника ділянки, відповідального за багато
підрозділів контролю доступу
охоронних систем та відеоспостереження, пультової охорони. І ось
з 2008 року наш кістяк компаньйонів створив фірму «ІКС-ВІД».

Спочатку це було ПП, з часом, вже
як юридична особа, я відкрив саме
фірму «ІКС-ВІД». З 2014 року вже
по наростаючій ми розвиваємо
наш бізнес. Починали з невеликих об'єктів, магазинчиків, офісів,
а ось зараз співпрацюємо з великими підприємствами, такими, як
м'ясокомбінат, фірма «Фаворит»,
трамвайно-тролейбусне управління, працюємо з системою «Безпечне місто». Ми підтримуємо свою
репутацію, надаємо за адекватною
вартістю якісні послуги.
А як складаються відносини з конкурентами?
– У нашому місті декілька
фірм надають подібні послуги.
Конкуруємо ми з ними? Так, звісно! Але при цьому у нас дружні
стосунки, можна сказати, партнерські. Ми часто допомагаємо
один одному в деяких моментах,
підміняємо, консультуємо. Пройшли ті часи, коли конкуренти
вставляли палиці в колеса. Місто
в нас невеличке, тому якщо не
співпрацювати, а тільки конкурувати, то це буде відразу демпінг,
це будуть неякісні послуги та за
підсумком буде страждати замовник. А співпраця йде тільки на

користь всім і розвиває наш бізнес.
При цьому ми цікаві для замовників і тримаємо свою репутацію
і марку. На ринки виходять великі
постачальники, і всі намагаються
отримувати послуги саме у цих великих постачальників. Відповідно
якщо раніше намагалися «перетягувати ковдру», то зараз зі всіма
абсолютно партнерські відносини.
У нас навіть між співробітниками
різних компаній хороші стосунки,
та коли буває потрібна допомога,
ми завжди приходимо на виручку
один одному і допомагаємо.
Наскільки легко бути
підприємцем?
– Я прийшов у цей бізнес не
тому, що не вистачало грошей.
Просто це особисті якості кожної людини. Хтось повинен працювати на когось, а хтось може
сам працювати на себе і керувати.
Це просто особливості характеру
і здатність людини давати потенціал іншим. Є люди, які можуть
давати знання, але не можуть їх
реалізовувати та не мають бажання займатися організацією процесу. А іншим це, навпаки, цікаво.
Зараз багато хто стикається
з тим, що приходять фахівці

з іноземними дипломами, але
при цьому вони не розуміють
нашої специфіки виробництва,
не знають нашого законодавства.
До того ж не всі механізми, описані в книгах по бізнесу, прийнятні
в умовах України. У нас менталітет
інший, у нас ведення бізнесу інше,
тож законодавство зовсім інше.
У тій сфері, де я працюю, зараз
йдуть зворотні процеси. Українські фахівці стають затребуваними
за кордоном, і вже вони навчають
правилам ведення бізнесу зарубіжних партнерів.
З якими проблемами
стикаються представники
бізнесу найчастіше?
– Велика проблема законодавчого рівня. Навіть в оподаткуванні.
Є багато форм звітності, які для
малого бізнесу абсолютно не потрібні. Для великих компаній,
може, така кількість звітності
необхідна, але для малого бізнесу
це просто вбивство. Тому багато
питань виникає щодо здачі податкової декларації та тому подібних юридичних документальних
моментів, які просто заганяють
підприємця «під плінтус». Так,
податок у нас великий, він дуже
жорстко нас тримає, і постійно
вигадуються якісь незрозумілі
схеми оподаткування, які затискають розвиток бізнесу. Підняття
мінімальної зарплати завжди позначиться на кінцевому замовнику і заганяє всіх у глухий кут. Це
тільки призводить до інфляції,
наростає, як снігова куля, і ми
приходимо до ситуації, коли металеві гривні вже менше тих самих
копійок.
Подальший розвиток бізнесу
має бути пов'язаний з розвитком
культури управлінського апарату.
Ми зараз живемо, як аборигени,
при цьому намагаємося впровадити якісь нововведення. Елементарний приклад: другий рік
у нас діють паспорти у вигляді IDкарти. Але ні в одному практично
закладі немає зчитувача цих карт.
Навіщо тоді ці паспорти з чіпами
та ID-картами, якщо ними ніхто
не вміє користуватися?

Тут грає роль розрив старих
нормативних актів, які не змінювалися з 80-х років, але при цьому
нас підганяють ХХІ-м століттям.
І цей розрив, коли ми бюрократично ще в минулому, а при цьому
ставимо комп'ютери, зростає. Тобто ми маємо небажання зламати
стару систему і перейти на нову,
якою користується весь світ. Це боляче, і цього робити ніхто не хоче.
Я недавно був у районі, де необхідно було прорахувати параметри
об'єкта. Я попросив скинути мені
план об'єкта на електронну пошту, на що мені відповіли: «Яка
електронна пошта? Ксерокопія,
і то для цього треба їхати в центр,
щоб її зробити!»
Ви маєте на увазі нашу
бюрократичну систему?
– Так, нас не хочуть відпускати від тієї старої бюрократичної
паперової управлінської машини. Це величезне гальмо в розвитку всього суспільства. Багато
чиновників, та й взагалі людей,
бояться вийти із зони комфорту.
Не те що бояться, вони самі не
хочуть звідти виходити. Навіщо?
Вийти із зони комфорту значить
поміняти мислення, поміняти
систему, поміняти структуру. Це
страшно, ось ніхто і не намагається зробити цей крок, а той, хто
намагається, стикається з тим,
що впирається в стіну і не може
її пройти. Він натикається на
величезну махину бюрократії,
і цим все закінчується. Може, це
властиво нашому менталітету
і вихованню. Є класна теорія поколінь, але нам ні в якому разі не
можна виховувати дітей так, як
виховували нас. Нам говорили:
роби так і так, а ось цього робити
не можна. Але ніхто не говорив,
чому так і що буде, якщо зробити не так. Ніхто не сказав: а ти
спробуй! Зараз підростає нове
покоління, яке, може, відрізнятиметься від нас і яке буде саме
пробувати і намагатися щось
змінити. Я сподіваюся, що це
будуть особи, які захочуть виділитися, щось зробити самі, а не
бути, як всі.
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Політична позиція

Звіт фракції ВО «Батьківщина»
в Житомирській обласній раді за 2018 рік
Країна – це живий механізм, де
все між собою
взаємопов’язане і взаємозалежне. Цей механізм схожий на людський організм, коли
мозок дає імпульси,
а інші частини тіла їх
виконують, коли неправильна діяльність
одного органу призводить до збою цілої
системи.
В умовах війни, економічного
занепаду та відверто провальної,
часто безвідповідальної діяльності
Уряду та Президента України досить важко говорити про успіхи
в діяльності органів місцевого самоврядування. Але кожен з нас
несе відповідальність за свою
участь у процесі «одужання»
нашої країни, благополуччя нашого краю та відновлення миру
і становлення України як вільної,
сильної та самостійної держави.
Фракція ВО «Батьківщина»
в Житомирській обласній раді
складається з 13-ти чоловік. Цих
людей ви обрали депутатами від
своїх виборчих округів.
Депутати фракції були присутні на всіх сесійних засіданнях,
старанно відвідували засідання
профільних комісій та тимчасових груп.
За цей рік роботи в облраді депутати фракції ВО «Батьківщина»
подали більше 80 запитів, запитань та звернень. Основна тематика запитів – соціально-економічні,
екологічні, правові, освітньо-культурні, медичні проблеми.
Депутати фракції використо-

вували можливості депутатських
фондів, надававши жителям Житомирщини матеріальну допомогу
на лікування, оперативні втручання і післяопераційну реабілітацію,
ліквідацію наслідків пожеж або
стихійних лих. Депутати фракції
ВО «Батьківщина», окрім депутатських фондів, надавали також
матеріальну допомогу власним
коштом. Благодійну діяльність
голови Житомирської обласної
партійної організації ВО «Батьківщина» Анжеліки Лабунської
було відмічено нагородами міжнародних благодійних фундацій.
Депутати від ВО «Батьківщина» також проводили особисті
прийоми громадян на округах.
За ініціативи та співініціативи
депутатів фракції ВО «Батьківщина» в обласній раді було розглянуто такі важливі політичні та
соціально-економічні звернення:
– з приводу необґрунтованої
тарифної політики, з вимогою
до керівництва держави вжити
невідкладних заходів для якнайшвидшої стабілізації соціальноекономічної ситуації в країні;

– про продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі на 10 років;
– фракція ВО «Батьківщина»
спільно з іншими фракціями
в Житомирській облраді винесла
на розгляд сесії заяву до Президента України, Уряду та Верховної
Ради, в якій піддала різкій критиці діяльність влади з приводу
різкого підвищення тарифів;
– за ініціативи фракції ВО
«Батьківщина» було розглянуто
звернення до Верховної Ради,
Президента та Кабміну з вимогою
прийняти обґрунтовані ціни на
газ, електроенергію та комунальні
послуги з урахуванням доходів
громадян;
– фракція ВО «Батьківщина»
в Житомирській облраді виступила на захист комунальних аптек
від розграбування, занедбання та
«прихватизації».
Депутат Житомирської обласної ради Ігор Рибинський від
фракції ВО «Батьківщина» в Житомирській обласній раді виступив
на підтримку і захист прав працівників Житомирської районної

лікарні, за цілісність їх колективу
та збереження медичного закладу.
Депутат Сергій Орлюк від ВО
«Батьківщина» виступив проти
закриття Бердичівської районної
лікарні та захист прав її працівників і домігся виділення з бюджету
100 тисяч гривень на оплату праці
персоналу цього медичного закладу.
Потрібно відмітити, що депутати Житомирської обласної ради
фракції ВО «Батьківщина» –
Григорович Микола Станіславович,
Заруцький Віктор Тадейович,
Ковердун Сергій Анатолійович,
Кропачов Дмитро Ігорович,
Кропивницький Володимир
Миколайович,
Лабунська Анжеліка Вікторівна,
Марчинський Микола Броніславович,
Мітніцький Юрій Георгійович,
Ніколайчук Олександр Володимирович,
Орлюк Сергій Валерійович,
Рибинський Ігор Євгенович,
Саківський Валентин Цезарович,
Ходак Ігор Євгенович
достойно відстоюють інтереси
своїх громад та інтереси області
в цілому, беруть активну участь
у сесійних засіданнях і роботі постійних комісій.
Керівник фракції ВО «Батьківщина» в Житомирській облраді
Кропивницький Володимир Миколайович під час сесії обласної
ради виголосив депутатський запит з вимогою впорядкувати процес виділення землі на території
Житомирської області.
За благодійну допомогу на придбання новорічних подарунків для
дітей області фракція партії ВО
«Батьківщина» в Житомирській облраді отримала подяку від волонтерів та дітей захисників України.

На прохання голови Житомирської обласної організації
ветеранів Збройних сил України
керівник фракції «Батьківщина»
Володимир Кропивницький
передав 24 книги про велетнів
українського духу для військової
частини у Житомирі.
Важливого значення надаємо
питанням екології та збереження довкілля, недопущення розбазарювання наших лісів, водойм і родовищ. Це
постійно відображається в наших
депутатських запитах і зверненнях,
сесійних проектах рішень.
Усі члени фракції ВО «Батьківщина» проявляють активну
громадянську позицію у відстоюванні територіальної цілісності та
незалежності України. Практично
кожен долучався та долучається
до волонтерської діяльності і матеріальної допомоги військовим
в зоні АТО, переселенцям, демобілізованим.
Депутати фракції ВО «Батьківщина» у Житомирській обласній раді вважають, що головним
економічним пріоритетом на
Житомирщині є розвиток сільського господарства, підтримка
селян-одноосібників та сприяння
фермерським підприємствам.
Наші депутати ініціювали,
організовували та брали активну
участь в усіх важливих суспільнополітичних, історико-культурних,
патріотичних заходах, акціях та
урочистих подіях, які відзначалися в районах та містах області.
Ми вдячні вам, дорогі жителі
Житомирщини, за підтримку і довіру! Просимо вас бути активними
у відстоюванні власних прав та
прав оточуючих. Закликаємо вас
до співпраці на користь нашого
краю та України!
Прес-служба
Житомирської обласної
партійної організації
ВО «Батьківщина»

Інтегрований розвиток міста - 2030:
пріоритетні напрямки руху
Анастасія Ліберман

30 січня під час
засідання виконкому
погодили Концепцію
інтегрованого розвитку «Житомир 2030».
Аби документ було затверджено, його мають розглянути депутати на найближчій сесії.

Документ розроблявся з 2016
року спільно із європейськими
партнерами, проходив через громадські обговорення, «Майстерню
міста», форуми. Разом із тим директор департаменту економічного
розвитку Микола Костриця каже
під час презентації проекту про
те, що документ стратегічно важливий, адже є запорукою взаємодії
влади, громади і бізнесу.
«Ук р а ї н а б е р е н а с е б е
зобов`язання по Лейпцизькій хартії місцевого самоврядування, по

глобальних цілях розвитку до 2030
року – це ставить виклики перед
містом. Візія «Житомир 2030» – це
зелене, безпечне, спортивне місто,
в якому поєднуються сучасний
дизайн та природні ландшафти,
місто, у якому комфортно усім. Це
ті речі, які закладаються не просто
в слова, вони мають подальше відображення у стратегічних цілях, задачах, проектах, які спрямовані на
досягнення цих завдань»,– розповів
директор департаменту економічного розвитку Микола Костирця.

Довідково:
Проект «Інтегрований розвиток
міст в Україні» виконується німецькою урядовою компанією «Deutsche
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH».
У ньому беруть участь Львів, Чернівці, Вінниця, Житомир, Полтава
та Подільський район Києва. Уряд
Німеччини фінансує проект у розмірі 7,25 млн євро, уряд Швейцарії
надає 1,85 млн євро.
Deutsche Gesellschaft f ür
Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

GmbH підтримує уряд Німеччини
в досягненні цілей у сфері міжнародного співробітництва заради
сталого розвитку. Пріоритетними
напрямами співпраці Німеччини
з Україною є: ефективне державне
врядування, енергоефективність, сталий економічний розвиток. Окрім
того, співпраця з Німеччиною охоплює подолання кризової ситуації
на сході країни. При цьому особлива
увага приділяється підтримці українських громад, що прийняли внутрішньо переміщених осіб.
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Де у Житомирі зробити щеплення
проти кору, паротиту, правця,
краснухи: перелік адрес
Вакцинація безкоштовна, однак
проводиться у ряді
випадків.
Імунізація є питанням національної безпеки, оскільки здоров’я
українців – усіх разом і кожного
зокрема – залежить від рівня охоплення щепленнями у країні.
Проти кору, паротиту, краснухи дітям проводиться вакцинація
згідно з Календарем профілактичних щеплень у 12 місяців і в 6
років.
Дітям, які були в контакті
з хворим, проводиться вакцинація
в наступних випадках:
• якщо немає щеплення –
у перші 3 доби після контакту вводиться одна доза вакцини. Якщо
пройшло більше 72 годин, все
одно потрібно провести вакцинацію КПК якомога раніше.
• якщо дитина має 1 щеплення – потрібно ввести другу дозу
вакцини незалежно від віку, але
не раніше, ніж через один місяць
від попередньої дози КПК.
Якщо дитина має 2 щеплення – дитина захищена і додат-

кової вакцинації проти кору не
потребує.
Дорослим вакцинація проти
кору, паротиту, краснухи проводиться:
• при відсутності даних про
вакцинальний статус;
• дорослим з груп ризику –
військовим, учасникам ООС, студентам, освітянам і медикам.
Проти дифтерії, правця дорослим після 16 років вакцинація
проводиться згідно з Календарем
профілактичних щеплень кожні
10 років.
КП «ЦПМСД» забезпечений
якісними ефективними безкоштовними вакцинами в 100%
обсязі.
Вакцинація проти кору, паротиту, краснухи, дифтерії та правця
проводиться в усіх амбулаторіях комунального підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Житомирської
міської ради, а саме:
1. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини № 1
(вул. Велика Бердичівська, 32);
2. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини № 2
(вул. Велика Бердичівська, 32);
3. Амбулаторія загальної прак-

тики сімейної медицини № 3
(площа Польова, 2);
4. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини № 4
(площа Польова, 2);
5. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини № 5
(площа Польова, 2);
6. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини № 6
(площа Польова, 2);
7. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини № 7
(вул. Корольова, 46);
8. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини № 8
(вул. Героїв Десантників, 23);
9. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини № 9
(майдан Визволення, 1);
10. Амбулаторія загальної
практики сімейної медицини
№ 10 (майдан Визволення, 1);
11. Амбулаторія загальної
практики сімейної медицини
№ 11 (вул. Старочуднівська, 12/77);
12. Амбулаторія загальної
практики сімейної медицини
№ 12 (вул. Лесі Українки, 16);
13. Амбулаторія загальної
практики сімейної медицини
№ 13 (вул. Лесі Українки, 16);
14. Амбулаторія загальної

практики сімейної медицини
№ 14 (вул. Лесі Українки, 16);
15. Амбулаторія загальної
практики сімейної медицини
№ 15 (вул. Святослава Ріхтера, 23);
16. Амбулаторія загальної
практики сімейної медицини
№ 16 (вул. Святослава Ріхтера, 23);
17. Амбулаторія загальної
практики сімейної медицини
№ 17 (вул. Святослава Ріхтера, 23);
18. Амбулаторія загальної

практики сімейної медицини
№ 18 (вул. Лесі Українки, 4);
19. Амбулаторія загальної
практики сімейної медицини
№ 19 (просп. Миру, 11);
20. Амбулаторія загальної
практики сімейної медицини
№ 20 (вул. Тараса Бульби-Боровця, 6);
21. Амбулаторія загальної
практики сімейної медицини
№ 21 (вул.Чуднівська,129-в, філія –
вул. Чуднівська, 102).

Все про чіпування тварин у Житомирі
Руслан Мороз

Чіпування – це легкий у застосуванні,
безболісний і безпечний метод ідентифікації тварин, який
існує в світі вже більше двадцяти років.
Практично вся Європа чіпує домашніх тварин, і це вже
стало такою ж нормою, як і їх
вакцинація проти сказу, тобто
обов'язковою для всіх домашніх
тварин.
Насамперед обов'язковість
чіпування виникає у тих власників домашніх тварин, які
часто подорожують з ними
країнами Європи, як в індивідуальному порядку, так і для
участі у виставках, а також при
продажу тварин власникам, які

проживають в країнах Євросоюзу. Це регулюється Регламентом
Ради Європи та Європейського
парламенту, який встановлює
умови перевезення домашніх
тварин (кішок, собак і тхорів)
мі ж краї нами ЄС, а також
при їх ввезенні в країни-члени
ЄС ззовні. З 1 січня 2010 року
в країни Євросоюзу заборонено
ввезення нечіпованих тварин,
перетин кордону тваринами
можливий тільки за наявності
мікрочіпа.

Навіщо це потрібно

Така вимога перш за все
має забезпечити неможливість
підміни однієї тварини іншою
і виключити провезення через
кордон тварин, що мають ймовірність бути зараженими різними
інфекційними захворюваннями,
і насамперед на сказ. Але не
варто думати, що електронна
ідентифікація потрібна тільки
тим тваринам, яких збираються
вивозити за кордон. Важливим
аспектом на користь чіпування є

ідентифікація кішок і собак. Наявність електронного чіпа вкрай
важлива для виключення підміни елітних тварин на виставках
і під час подорожей всередині
країни. Наявність мікрочіпа
у тварин дозволяє вести більш
просту систему обліку у ветеринарних клініках, в яких історії
хвороби і профілактичних заходів для кожної тварини мають
номери, що відповідають номеру
мікрочіпа. Електронна ідентифікація дозволяє істотно полегшити пошук власника в разі втрати
тваринного. Чіпування допомагає власникові знайти свою
тварину у разі її втрати, а при
знахідці чужої тварини завжди
з легкістю можна визначити координати її власника, зв'язавшись
із спеціалізованою локальною
або Інтернет-базою. Чіпування є
сильним аргументом при виникненні суперечок щодо належності тварини. Крім того, у багатьох
країнах світу на базі чіпування
тварин вже створені системи
контролю та моніторингу.

Що таке чіпування
і як воно діє
Мікрочіп – маленька стерильна
капсула з біосумісного скла, розміром не більше рисового зернятка, довжиною всього 12 мм,
діаметром 2,1 мм і вагою всього
0,6 г. Капсула з біосумісного скла
забезпечує відсутність реакцій відторгнення і міграції мікрочіпа.
Усередині капсули і розташований
сам мікрочіп, що складається з котушки індуктивності і мікросхеми.
Призначення мікрочіпа – містити номер, за яким можна буде
впізнати, тобто ідентифікувати
тварину. Всупереч помилкам
багатьох людей, чіп не містить
ніякої інформації про тварину,
він містить лише персональний
15-значний цифровий код. А для
зберігання інформації про тварину та його власника використовуються національні електронні бази
даних чіпованих тварин. Мікрочіп
не вимагає джерела живлення і нічого сам по собі не випромінює,

активізується тільки сканером.
Все це призводить до більш
точного контролю і швидкого
розшуку. І ефективність цієї системи вже доведена європейською
практикою, там навіть бездомні
тварини всі ідентифіковані, завдяки чому можна швидко відшукати
необхідну інформацію. І є вже
безліч прикладів, коли буквально
в лічені години тварин розшукували і повертали власнику.
У Житомирі станом на 31 грудня
2018 року прочіповано 1175 безпритульних та домашніх собак. Всі власники домашніх тварин можуть отримати безкоштовно консультацію за
номером телефону: (0412) 55‑00‑20 та
за рахунок бюджету участі у місті
Житомирі і за сприяння КП «Центр
захисту тварин» Житомирської міської ради безкоштовно встановити чіп
своєму улюбленцю.
Для цього потрібно зайти на
сайт http://animal-id.info та зареєструватися. Після цього в Центрі
захисту тварин у заздалегідь обумовлений час вашому маленькому
другу встановлять чіп.
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Інтерв'ю

«СтудМіс – Житомир 2018»
Анастасія Ковальова: «Не вірте пліткам!
Атмосфери заздрості на конкурсі краси не існує!»
Ірина Хоцька

Юна, проте вже
одна із найзатребуваніших моделей
Мілану (Італія). Вона
здатна захопити не
лише привабливою
зовнішністю, а також
власною харизматичністю.
Наша землячка, переможниця
одного із найпрестижніших конкурсів краси «СтудМіс – Житомир
2018» – модель Анастасія Ковальова
ексклюзивно та відверто для газети
«20 хвилин» про те, як склалося її
життя через 6 місяців після перемоги у конкурсі, жіночі заздрощі
на конкурсі, плани на майбутнє та
власні внутрішні комплекси
Пані Анастасіє, з дня закінчення конкурсу «СтудМіс –
Житомир 2018» минуло близько
півроку, проте дозвольте ще
раз привітати Вас з цією перемогою. Скажіть, як давно Ви

працюєте в сфері модельного
бізнесу.
– Красно дякую за привітання
(авт. – посміхається). Загалом свою
модельну кар’єру я розпочинала з модельної агенції «NONIK
MODELS». Вперше прийшла до
агенцїї у 12 років. Тобто процес
вивчення модельної справи тривав близько 6-ти років. Якщо ж
розглядати дане питання з точки
зору постійного місця роботи, то
це триває приблизно 1 рік.
Можете пригадати, яка
саме подія у Вашому житті
стала поштовхом до того, що
Ви все ж таки вирішили взяти
участь у конкурсі красі, в якому, власне, здобули перемогу?
– Насправді досвід участі
у подібних заходах не є для мене
першим. Здебільшого це були
конкурси не такого масштабу, як
«СтудМіс – Житомир», а дещо
менші. Проте мене не цікавила їх
масштабність, більш за все я прагнула хоча б взяти участь навіть
у таких конкурсах. Але зауважу,
що часто уявляла себе учасницею
конкурсу краси всеукраїнського
рівня. Отож коли така можливість
з’явилася в моєму житті, я одразу
схопила її.

Зрозуміло, що абсолютно
будь-яка перемога, котру здобуває людина в подальшому, стає
причиною її гордості, а заразом
і святкування. Тому поділіться
з читачами, як Ви відсвяткували цей знаковий для себе день.
– За час проведення репетицій
та самого конкурсу всі учасниці
згуртувалися між собою, ба більше, потоваришували. Тому колективно було прийнято рішення, що
святкування перемоги має бути

розділено між усіма учасницями
конкурсу, тому це відбулося згуртовано та весело.
Чи пропонував хтось із
спонсорів одразу після Вашої
перемоги у конкурсі «СтудМіс –
Житомир 2018» стати рекламним обличчям їх продукції?
– На жаль, після закінчення
конкурсу ніхто зі спонсорів мені
цього не запропонував.
Пані Анастасіє, відомо, що в більшості випадків
у житті прекрасної половини
людства є місце певним комплексам щодо своєї природньої
зовнішності. Чи є вони у вас?
– Як більшість дівчат високого
зросту, я комплексувала з цього
приводу, і, коли перебувала поруч
з дівчатами, котрі були нижчими
за мене, починала ніяковіти та
почуватися поруч із ними доволі
некомфортно. Проте саме викладачі модельної агенції «NONIK
MODELS» пояснили, що мій
зріст – це моя гордість. Тому наразі я назавжди позбавилася мого
підліткового комплексу.
У жовтні 2018 року Ви
представляли Житомирщину
на більш масштабному етапі
конкурсу «МісСтуд – Україна

2018» серед інших конкурсанток з різних куточків України
вже у м. Києві. Можливо, у Вас
існують певні ритуали перед виходом на сцену, котрі допомагають Вам побороти хвилювання?
– Відверто зізнаюся, що в той
момент відчувала дійсно шалені
емоції (авт. – сміється). Особливого
ритуалу я не маю. Я просто налаштовую себе на позитивні емоції та
намагаюся не хвилюватися перед
кожним виходом на сцену.
Пані Анастасіє, на вашу
думку, конкуренція та жіноча
заздрість на конкурсі краси є
високою?
– Дякуючи Богові, в нашому
жіночому колективі такого зовсім
не було. Жодного разу ніхто нікого
не підставив, тому серед нас панувала виключно дружня, робоча
атмосфера.
Чи плануєте Ви повернутися до України та продовжувати будувати свою кар’єру саме
тут, або все ж таки залишитеся
в Італії?
– Я планую будувати свою
кар’єру за кордоном, оскільки там
маю більше моливостей та перспектив. Хоча і про Україну я теж
не забуваю.

В Україні можуть дозволити використання
марихуани в медичних і наукових цілях
Руслан Мороз

Застосування наркотичних речовин
у будь-яких цілях,
навіть у медичних –
складна тема.
Тому нею легко маніпулювати,
навіть коли мова йде про життєво
необхідну допомогу пацієнтам, –
про це пише на своїй сторінці
Facebook в. о. міністра охорони
здоров'я України Уляна Супрун.
Справа в тому, що 30 січня
2019 року на сайті Верховної Ради
була розміщена петиція з вимогою внести відповідні зміни у законодавство, щоб канабіс можна
було використовувати в медичних
і наукових цілях.
Чи виправдане таке використання? Вчені, лікарі і пацієнти
по всьому світу говорять, що так.
Канабіс може полегшити страж-

дання пацієнтів і нормалізувати
самопочуття при деяких важких
захворюваннях. Тому використовувати його в медицині, звичайно,
з певними застереженнями, – нормальна світова практика.
Медичний канабіс має безліч
доведених лікувальних і паліативних ефектів і дозволений, наприклад, у 25 штатах США, Австралії,
Канаді, його використання давно
врегульовано в багатьох європейських країнах. В Ізраїлі, Румунії,
Македонії та Пуерто-Рико канабіс
заборонений, проте дозволений
у випадках невиліковних хвороб.
Що стосується України, то
у нас повністю заборонено використання медичного канабіса
в лікувальних і наукових цілях.
Хоча застосування таких препаратів допомогло б майже двом
мільйонам громадян, які страждають від хронічного болю та інших
розладів.
Чому канабіс допомагає в лікуванні? Науковою мовою це
пояснюється так: рослини роду
Cannabis містять активні речо-

вини – канабіноїди. Найбільш вивченими є тетрагідроканнабінол
(ТГК) і каннабідіол (КБД). Їх дія
відрізняється: ТГК має виражений психотропний ефект і збуджує нервову систему, це активна
речовина «трави» чорного ринку.
КБД майже не має психотропної
дії, знеболює, розслабляє і гальмує. У медичному канабісу переважає КБД.

Медичний канабіс
застосовують в наступних
випадках:
• Хвороба Альцгеймера. Є істотні докази того, що регулярне
помірне споживання канабісу
допомагає уповільнити прогресування хвороби Альцгеймера
та інших нейродегенеративних
захворювань;
• Рак. Головною цінністю
медичного канабісу є паліативна допомога онкохворим. Втім,
клінічні дослідження на людях
поки показали можливість використання канабіса в лікуванні

базальноклітинного раку;
• Хронічний біль. Масштабні рандомізовані подвійні сліпі
клінічні дослідження показали
ефективність і безпеку канабісу
при хронічному болі;
• Синдром роздратованого
кишечника, в тому числі хвороба Крона і виразковий коліт. 50%
пацієнтів з хворобою Крона повністю одужали, а 90% відчули
значні поліпшення;
• Множинний склероз (ТС).
Канабіс – ефективний і безпечний паліативний засіб при
цій хворобі. Крім того, дослідження вказують на можливий
лікарський ефект канабісу у відновленні мієлінових оболонок
нейронів при МС;
• Епілепсія у дорослих і дітей. Медичний канабіс знижує
частоту і тривалість епілептичних
припадків, в тому числі – в разі
епілепсії, яка не піддається медикаментозному лікуванню;
• Нудота і блювання внаслідок
хіміотерапії.
У США медичний канабіс при-

значають також при посттравматичному синдромі і глаукомі.
Є ряд робіт, у яких вивчали
ефективність медичного канабісу в разі тривоги, порушення
сну, поліпшення апетиту у ВІЛінфікованих людей, депресії.
Медичний канабіс має й побічні ефекти – запаморочення,
байдужість, порушення пам'яті
і звикання, вплив на серцево-судинні та респіраторні хвороби.
Звичайно, перед будь-яким призначенням лікар зважує користь
і ризики застосування і виписує
такі препарати тільки в разі
крайньої необхідності. Доступ
пацієнтів до препаратів на основі
канабісу – це реалізація їх права
на медичну допомогу. Важливо
підтримати легалізацію застосування медичного канабісу в наукових цілях і медицині.
Сподіваємося, що кампанія
#Зупинитибіль не стане метою
популістів і демагогів.
Автором петиції став адвокат
Геннадій Шабас за підтримки ГО
«100% життя» – Мережа ЛЖВ.
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Важливо

Жах на вулиці міста, або Коли
наплювати на власне життя
Руслан Мороз

У нашому місті
30 січня 2019 року була
виявлена жахлива
знахідка – труп собаки
без голови та шкури.
Це повідомлення сколихнуло спочатку соціальну мережу Фейсбук, а потім сюжет
про подію вийшов
по місцевому телебаченню та спричинив
досить бурхливу реакцію з боку містян.
«Видовище не для людей зі
слабкими нервами!!! Труп лежав
прямо на снігу по вул. Слобідській, 17 (Бумажка) навпроти
мосту на Станишівці… Дуже
хочеться, щоб це не пройшло не
помічено і наступного разу хтось
не знайшов уже труп людини!» –
пост такого змісту був у Фейсбуці.
Дівчина, яка виявила таку
страшну знахідку, відразу викликала поліцію о 12:48, але патруль
зміг приїхати приблизно о 14:28,
пояснивши тим, що виклик зафіксований був тільки о 14:08.
Заяву прийняли, зареєстрували,
а що далі? Приїжджала знімальна
група одного з телеканалів, відзняли інтерв'ю очевидців. Потім
труп забрав Центр захисту тварин
Житомира. Залишилися жахливі
фото та гнівні коментарі.
Наша редакція зв'язалася з поліцією. Прес-офіцер патрульної
поліції Ігор Іванюк прокоментував
нам, що дійсно, така подія була

зафіксована, був складений протокол. Але тут вже паралельно виявилося декілька проблем, на які
спочатку ніхто не звернув уваги.
По-перше, цілком очевидно,
що проблема етична. Хотілося
би хоч трошки зрозуміти мотив
тієї людини, яка змогла викинути труп тварини прямо посеред
міста. Психічно здорова людина
на це не здатна.
У КП «Центр захисту тварин»
Житомирської міської ради нам
повідомили, що в їхній компетенції тільки виявлення, транспортування та утилізація таких трупів
тварин. Іншими повноваженнями,
на жаль, вони не володіють.
Але тут з'являється інша проблема. Крім явно шокуючої картини спостерігання трупів тварин
на вулицях міста, особливо дітьми,
досить неочікувано з'явилося припущення, що труп належить не
собаці, а скоріше за все представнику іншого виду царства тварин –
рудій лисиці. Ми звернулися до
ветеринарів, але, на жаль, вони
не змогли по фото стовідсотково
підтвердити цю версію, адже для
цього потрібно зробити розтин
трупа тварини та провести декілька експертиз, а труп вже був
утилізований. Але досвідчені мисливці запевнили, що шкуру було
здерто досить професійно. Тобто
навряд чи хтось би таким чином
здирав шкуру зі звичайнісінького
собаки. Тому ми залишаємо за
собою право припущення, що це
все ж був труп рудої лисиці, яку
мисливець привіз у місто, здер
шкуру та викинув труп.
Вищеназвана друга проблема
полягає в тому, що руда лисиця є
природним джерелом небезпеки
зараження сказом як домашніх
тварин, так і людей. Сприйнятливість до сказу загальна. Хвора
на сказ людина є біологічним тупиком природного епідемічного

процесу. Тобто людською мовою,
всі хворі на сказ гинуть, причому
лютою смертю. Тільки вчасна вакцинація здатна врятувати життя.
Але не факт, що це також стовідсотково.
Останніми роками в Україні
епізоотична ситуація зі сказом
значно погіршилась. Та саме руда
лисиця, яка мешкає близько людського житла і не боїться підходити
до нього, контактує з домашніми
тваринами і є великою загрозою
для здоров'я людей. А зараз уявіть,
що труп тієї лисиці навіть теоретично був заражений сказом. Це
звичайнісінька бактеріологічна
зброя масового знищення. Адже
на фото дуже чітко видно, що труп
пошкоджений швидше за все собаками. Тобто також теоретично
ми маємо вже декілька незалежних
вогнищ особливо небезпечного захворювання, що швидко поширюється. І все з вини одного не зовсім
адекватного мисливця-експериментатора, який з незрозумілих
причин вирішив зняти шкуру
дикої тварини у місті.
За консультацією з цього питання ми звернулися до першого
заступника начальника Головного
управління Держпродспоживслужби в Житомирській області

Ігоря Волківського. Він повідомив:
«Так, руда лисиця – це природний
розповсюджувач сказу. Хворіють
всі. Сказ передається через укус зі
слиною. Але чи може бути тушка
повністю безпечною, гарантії не
може дати ніхто. Для цього потрібні лабораторні дослідження.
В області сказ дійсно є. Його тенденція розповсюдження схожа на
кардіограму, тобто то падає, то
знову зростає. За 2018 рік у нашій
області було 64 неблагополучних
пункти. Практично тільки Чуднівський район та місто Житомир не
проходили по сказу за статистикою. Порівняно з передминулим
роком це збільшення на 13 випадків. Але це практично загальна
тенденція».
Для того, щоб запобігти поширюванню захворювання на сказ,
Держпродспоживслужбою області проводиться постійно ряд заходів. На жаль, повністю побороти
захворювання неможливо, але є
три складових його зменшення.
По-перше, це тотальна імунізація.
Відповідною вакциною область
повністю забезпечена за рахунок
держави. Так, у 2018 році було
щеплено 119 тисяч собак, близько
59 тисяч котів. Друга складова – це
бродячі собаки та коти. Тут ви-

грає саме фактор передачі інфекції. Тому стерилізація та робота
з бродячими тваринами з метою
зменшення популяції саме безпритульних тварин є головною
метою у цьому напрямку профілактики захворювань. До речі,
державна ветеринарна служба за
2018 рік стерилізувала майже дві
тисячі бродячих тварин. Третьою
складовою є дика фауна. Це зменшення кількості рудої лисиці, як
рекомендують міжнародні стандарти, до 0,5–1 особи на тисячу
гектарів угідь. Тоді це призводить
до меншого контакту з ймовірними носіями хвороби. Що стосується укусів тваринами, то за 2018 рік
за статистикою Держпродспоживслужби було зареєстровано 1703
звернення після укусів тварин.
Але не можна говорити про те,
що це всі тварини були інфіковані.
Це просто загальна статистика.
Наша Житомирська область увійшла в державну програму вакцинації диких тварин. З літака
розповсюджуються спеціальні
капсули з вакциною, яка при попаданні в горло тварини дряпає її
слизову оболонку. Таким чином
проводиться вакцинація. Якщо
вакцина просто попаде в шлунок
без подряпання горла тварини,
вакцинація не відбудеться. Восени було оброблено в такий спосіб
близько 25 тисяч квадратних кілометрів угідь та було розповсюджено майже 509,6 тисячі доз вакцин.
Не факт, що вакцинація тварин може врятувати людське життя, якщо ми самі не потурбуємося
про це. На даний час лихо, мабуть,
нас обминуло, але якщо люди
дійсно бажають жити в чистому
та гарному місті, вони не повинні
наражати на небезпеку життя та
здоров'я містян. Адже серед постраждалих можуть бути їх рідні,
близькі. Можливо, варто про це
думати заздалегідь…

Розбій на Михайлівській: житомирянин напав
на чоловіка з ножем і забрав мобільний телефон
Увечері 2 лютого
у центрі Житомира
було поранено 23-річного місцевого жителя. Нападник відібрав
у нього мобільний
телефон та втік.
Оперативники карного розшуку встановили особу розбійника
та разом з патрульними поліцей-

ськими затримали його. Про це
інформує прес-служба ГУНП
у Житомирській області.
«До Житомирського відділу
поліції близько 20:20 надійшло
повідомлення від житомирянина, який розповів, що близько
півгодини тому було поранено
його родича. Молодого чоловіка
негайно ушпиталили до реанімаційного відділення міської лікарні.
Під час оперативного втручання
лікарі діагностували проникаюче поранення грудної клітини

та множинні колото-різані рани
різних частин тіла. На місці події працювала слідчо-оперативна
група поліції. За попередньою
інформацією, нападник наніс
декілька ударів потерпілому та
відібрав у нього мобільний телефон. Про розшук причетного до
нападу було повідомлено всім
нарядам поліції, що працювали
в місті. У результаті правоохоронці
затримали 23-річного жителя обласного центру, у нього вилучили
мобільний телефон пораненого.

Відомо, що молодик раніше вже
притягувався до кримінальної
відповідальності за вчинення хуліганства та майнові злочини», –
йдеться у повідомленні.
Нині триває з’ясування обставин події у рамках кримінального
провадження, розпочатого за ч. 4
ст. 187 (Розбій) Кримінального
кодексу України. Відповідно до
чинного законодавства такі дії
караються позбавленням волі на
строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.
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Як обласне управління
махінації, або Не вмієш
цивільно-правовим договором.
За тиждень все так і сталося.
Шубіній Г. В. проставили у договорі значно більшу суму, ніж
за штатним розкладом, а новий
заступник Центру Валентин Вікторович зайняв посаду. До речі,
Валентин Вікторович також брав
участь у журналістському розслідуванні.

За неявку на роботу –
премії та надбавки

Тетяна Козак

Продовжуємо
зривати маски і викривати розкрадачів
бюджетних коштів.

Невдалі куратори «моргу»
народної творчості
Мова піде про таку собі комунальну установу «Житомирський
обласний центр народної творчості» Житомирської обласної ради.
Документально це самостійна
установа, але самостійна лише на
папері, оскільки все, що відбувається у Центрі народної творчості,
якщо, звісно, цю установу можна
назвати наближеною до народної
творчості, курує управління культури та туризму Житомирської
обласної державної адміністрації.
Зокрема, такими кураторами є
начальник управління Тетяна
Парфентієва та заступник Світлана Ярмолицька. Для уточнення,
що ж саме курують, забіжу наперед: дам цікавлять кошти і тільки кошти, а також «свої» люди,
махінації яких вони покривають
будь-якою ціною.
Аби побачити на власні очі
незаконне списання бюджетних коштів, мені потрібно було
проникнути в Центр народної
творчості. Без зайвих зусиль зі
мною директор Центру уклав
цивільно-правовий договір, звісно
ж, за усною згодою керівництва
управління культури. Ось тільки
після побаченого Центром народної творчості назвати це не
можна – скоріше порожня будівля,
що нагадує морг. Там навіть металева решітка на вхідних дверях,

як у морзі. І якщо ще у першій
половині дня у морзі можна побачити двох-трьох працівників,
то у другій половині – «мертве
царство» у довгому порожньому
коридорі, який нічим не нагадує
Центр.

«Посаду вже пообіцяли
іншому, а значить Вам
потрібно звільнитись»
Директор поставив задачу розібратись у документації, а саме:
з`ясувати кількість працюючих
у центрі. Не падайте зі сміху, бо
саме це було частиною моїх завдань. Мені як журналісту, який
не один рік працює у соціальних
розслідуваннях, спочатку це також було смішно, але коли я побачила, як працівника приймали
на посаду, яка не була вакантною,
оскільки її обіймала особа, і до
того ж не один рік поспіль, то було
вже не до сміху.
Директор Центру, який на
сьогодні вже звільнився, просто
у паніці розповідав мені, що за
штатним розкладом є лише одна
посада заступника директора, але
на ній працювало двоє людей.
Далі Валерій Леонідович – так звали директора, пояснив, що одна
особа вже звільнилась, а інша –
ще ні. З таким питанням ми вчотирьох – я, директор, головний
бухгалтер та чоловік, якому вже
начальник управління культури
Парфентієва Т. М. пообіцяла
бути новим заступником, вирушили до заступниці начальника
управління культури Ярмолицької С. В. Світлана Володимирівна
погодила, щоб заступниця директора Центру народної творчості
Шубіна Г. В. звільнила посаду
людині, якій Парфентієва Т. М.
пообіцяла бути заступником,
та «перейшла» працювати за

Далі мені потрібно було розібратися, хто на якій посаді працює, бо новоспечений головний
бухгалтер, яка майже місяць пропрацювала, а точніше лише нараховувала собі заробітну плату,
не могла зрозуміти, скільки ж
всього працюючих у Центрі. Згодом стало зрозуміло, що половині працюючих, а точніше тим,
хто лише рахується і за фактом
взагалі не виходить на роботу,
потрібно було нарахувати, окрім
посадового окладу, ще й премію
та надбавки.
Такою «душенькою» виявилась племінниця заступниці начальника управління культури,
яка жодного разу не з’явилась за
півтора місяці на роботу у Центр
народної творчості. При цьому їй,
за вказівкою Ярмолицької С. В.,
нарахували премію у грудні 2018
в розмірі 2000,00 грн. та надбавку
50% за складність та напруженість у роботі, хоча фактично на
роботі її не було.
Не приховуючи обурення,
екс-директор Валерій Нужда
розповідав та називав іншу наближену «душеньку» до керівництва управління культури на ім`я
Дашенька, яка наразі перебуває
у відпустці по догляду за дитиною. До відпустки ж Дашенька
також не з’являлась на роботу.
Іноді Валерій Леонідович дівчат,
які лише рахувались у Центрі, називав «пролісками».
Наступним «проліском» Центру є 67-річний чи то методист, чи
то фотограф, чи щось середнє між
цими професіями, у якого за плечима спеціалізація «Обладнання
лісозаготівельних підприємств
та лісового господарства». Такий
спеціаліст у Центрі народної творчості рахується методистом 1-ої
категорії на 0,5 ставки. Правда от
на роботу він виходить від випадку до випадку або за телефонним
дзвінком, при цьому заробітну
плату отримує як за відпрацьований на півставки місяць. Премію
та надбавку за складність у роботі
також отримує. Схоже, складність
у роботі для методиста полягає

у поєднанні лісового господарства
за освітою та народною творчістю
у Центрі.
Ще у Центрі працював так
званий «комп’ютерник»; правда,
рахувався він на посаді також методиста 1-ої категорії, якого відрахували за неуспішність з ВНЗ –
саме така академічна довідка ним
надана при прийомі на роботу на
посаду методиста.
Водію, якого жодного разу
в Центрі не бачили, також продовжують нараховувати зарплату,
усі перелічені вище надбавки, премії та ще й надбавку за класність
водія. І все це знову-таки за неявку
на роботу.
Більше за все мене вразив
сектор кіномистецтва та його завідувач. За штатним розкладом
звучить начебто солідно: і сектор,
і його завідувач. Незважаючи на
те, що завідувач таким сектором
жодного разу не з’явився більше
ніж за півроку до своїх підлеглих
у сектор кіномистецтва, зарплату, премії та надбавки отримував вчасно, тобто щомісяця. Заступниця управління культури
Ярмолицька С. В. наголошувала,
що завідувач сектором працює
з нею в управлінні.

За оренду та утримання
грибкових приміщень –
щомісяця по 15 тисяч гривень
Отже, про сектор кіномистецтва. Від побаченого можна
знепритомніти. Грибкові неопалювані приміщення, у яких протікає дах, розбите скло – і саме це
називають в управлінні культури
фільмосховищем. Правда, туди не
навідуються керівниці управління.
А навіщо? Там неприємний запах, холод, уражені грибком кіноплівки та моторошна атмосфера
реального моргу. У таких умовах
працювали ще три працівники,
які згодом просто звільнились.
Але ці троє, принаймні, ходили щодня на роботу, мерзли та
вдихали грибок. От тільки їхній
завідувач відмовився від такого
задоволення, адже в управлінні
культури біля Світлани Володимирівни набагато комфортніше.
Про те, що кіноплівки уражені
грибком, ніхто й не згадував. Фактичною кількістю такого майна
також ніхто не переймається.
Якщо в бухгалтерії не переймаються, то й завідувачу сектором
кіномистецтва також не до майна.
Майна чи уражених грибковою
інфекцію залишків?!
За це все «добро» з рахунку
Центру перераховували за оренду
та утримання близько 15 тис. грн

щомісяця. І нікого це не хвилювало – усі перерахування йшли,
неначе так і треба.

Передача
відсутнього майна
Поява нового заступника не
була неочікуваною. Саме його
і чекали, щоб «повісити» грибкові
залишки майна та все інше. Цим
іншим виявились автомобілі. На
запитання, де ж автомобілі, у відповідь від екс-директора можна
було почути лише одну і ту ж
фразу: «Все в управлінні, а деяких автомобілів немає взагалі,
то потім їх потрібно списати».
В управлінні ж питання про автомобілі уникали і лише щоразу
наголошували, що все майно потрібно прийняти чи то директору,
чи то заступнику. До речі, на відсутні автомобілі бухгалтер ще й
списувала кошти на придбання
пального, а потім – на використання пального.
У результаті директор звільнився. І залишилась наступна
жертва прийому «висяків» – заступник. Головний бухгалтер
довго не барилась і взяла собі
у підмогу за цивільно-правовим
договором ще одного бухгалтера,
винагорода у місяць якого складала 8 тис. грн (за три місяці –
24 тис. грн). Надія Михайлівна за
ці кошти просто перенесла з неба
дані на папір, начебто майно, і настирливо й щоденно нагадувала
заступнику, що йому потрібно
підписати інвентаризаційні описи. Про те, що інвентаризацію потрібно провести за фактом, а не
відсиджуватись у бухгалтерії
і «ліпити» з неба дані, і слухати
ніхто не хотів. Звісно ж, заступник
потрапив у немилість.

Компромат на управління
культури від головного
бухгалтера
«У мене на них таке є, що їм
всім мало не буде», – саме так головний бухгалтер Центру вихвалялась перед новим заступником та
мною, хизуючись відсутнім майном. Ольга Олександрівна розповіла нам, що майно, яке на балансі
в Центрі, фактично знаходиться
у брата заступниці начальника
управління культури в туристичній установі. Також похвалилась,
що знає, хто є племінницею заступниці управління, та багато
чим іншим. Звісно ж, Світлана
Володимирівна перед свідками
розповідала, що майно – в оренді
і навіть є договір оренди. От тільки про те, що у бухгалтерському
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Тема номера

культури відкрито покриває
красти — на вихід
обліку це має відображатись відповідними бухгалтерськими проводками щомісяця і що за оренду
мали би надходити кошти на рахунок Центру, – про це, мабуть,
Світлана Володимирівна не знала.
Але найстрашніше, що головний бухгалтер Центру пішла
шантажувати цією так би мовити
«орендою», а за фактом відсутнім
майном, управління культури
лише тоді, коли постало питання щодо її преміювання. Коли
Ярмолицька С. В. з приводу премії головному бухгалтеру Центру
зробила зауваження, то головний
бухгалтер Центру відразу згадала про майно, а от до суперечки
з приводу премії собі якось і не
згадувала…

Шантаж бухгалтера подіяв –
в управлінні згодом почали захищати бухгалтера, яка сама собі без
обґрунтування на те перерахувала
бюджетні кошти у розмірі 100% на
премію. Так, за місяць головбух
Центру нарахувала сама собі більше 10 тис. грн. І це за все те, що
не проводила інвентаризацію, за
відсутність на роботі у другій половині дня, за перерахування на
закупівлю товарів, яких в Центрі
не бачили в очі. Виправдовуючись,
Ольга Олександрівна казала, що
закуповували товари для управління культури.
– Дочекавшись останньої
миті, під кінець бюджетного року головбух Евіна Ольга
Олександрівна підсунула мені
на підпис платіжні доручення на
заробітну плату без відомостей
по зарплаті. При цьому невинним голоском стверджувала,
що відомості потім формуються.
Непотрібно бути великим головним бухгалтером, аби логічно
розмислити, з чого ж тоді складається загальна сума у платіжному дорученні. А складається

загальна сума із сум, які вказані
у відомостях на виплату зарплати по кожному працівнику, – розповідає заступник Центру. – Так
поставили мене перед вибором:
або я підписую всліпу платіжні
доручення, або усі працівники
Центру залишаються без зарплати, бо той день був останнім
для перерахувань у казначействі, – продовжив Валентин Вікторович, – Через день Евіна О. О.
заявила, що мені потрібно підписати наказ «заднім числом» їй на
премію. Я відмовився, оскільки
підстав нарахувати премію, та
ще й у розмірі 4 тис. грн, не було.
Я навіть викликав наряд поліції
для Евіної О. О. за таку по суті
махінацію з її боку. У поліції

вона просилась та сказала, що
поверне добровільно незаконно
перераховані собі кошти.

Не вмієш красти бюджетні
кошти – звільнити
за невідповідність
Починаючи з 27 грудня і до
5 січня 2019 року новопризначеного заступника викликали
в управління культури та «пресували». Спочатку просили підписати наказ на 100% преміювання
головного бухгалтера, потім вже
не просили, а наказним порядком
наголошували, згодом вигадали
історію, розраховану на дурників,
що потрібно баланс «вирівняти»,
саме тому і потрібно підписати
наказ «заднім числом». Коли ж
заступник відмовився порушувати
закон і сказав, що не буде цього
робити, – його «списали» з рахунків. І не просто списали, а ще й
вирішили дати «вовчий квиток».
Ну навіщо такий, що не прийняв
відсутнє майно на себе, що не підписує накази на «ліву» премію та
не проставляє «мертвим душам»

по 8 робочих годин. Позбавитись
невгодного заступника керівник
управління культури Парфентієва вирішила руками нової в. о.
директора Центру – за рік вона
вже четверта.

Некомпетентність
новопризначеної
директорки вражає
Новопризначена в. о. довго чекати не стала і буквально на другий день свого призначення стала
«показувати зубки». От тільки як
призначили її без оголошень, що
шукають директора Центру, – загадка. А може Сердечна Альона
Василівна – ясновидиця, і їй могло
явитись, що у Центр потрібен директор, бо як же ще можна було
здогадатись про вакантне місце?
Оголошень не було, конкурс не
оголошували – виходить, ясновидиця. Або все ж таки наближена
особа, яку рекомендували обласній раді на призначення в. о.
Ну це не так і важливо, мабуть,
порівняно з «компетентністю»
в. о. Спочатку в. о. заявила, що
працювала діловодом і знає, як повинні бути оформлені документи
та як їх потрібно складати. Складати – мається на увазі створити.
Перше «творіння» в. о. дослівно:
«Скасувати наказ про покладення
обов’язків».
КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА
– Скасувати наказ, за
яким вже були проведені
певні дії, неможливо. Це
просто юридично неграмотно. Якщо за попереднім
наказом вже були проведені
дії, а вони були – це складення наказів про звільнення,
відрядження, надання
відпусток, то скасувати
такий попередній наказ
неможливо. Потрібно зазначити: якщо керівник хоче
призначити іншу особу
відповідальною за ведення
кадрового провадження, то
попередній наказ втрачає
чинність з певної дати, –
говорить юрист Михайло
Мошкін.
Але про яку юридичну грамотність може йти мова, якщо в. о.
директора пише «до наказу» разом. Саме так виглядає резолюція
у виконанні Сердечної: «донаказу».
Наступний вибрик в. о. супроводжувався відбиранням, а точніше вириванням з рук заступника
Центру підшивки наказів.
– На мене покладені обов’язки
з ведення кадрової роботи. Відповід-

но усі накази знаходились у сейфі.
Сердечна наказала відкрити сейф
і почала силою виривати з моїх рук
папку із наказами та намагалась відібрати у такий же спосіб особові
справи та трудові книжки працівників. Через таке свавілля з її боку мені
довелося викликати 102, – розповів
Валентин Вікторович.
Та незважаючи ні на що, Сердечна А. В. продовжує приймати
на посади у сектор кіномистецтва
осіб без реєстрації, без відповідної
профільної освіти. Так, на третій
день свого призначення прийняла
чоловіка, який начебто фінансист
(хоча диплом не показував), на посаду методиста сектору кінофікації. Схожі напрямки, чи не так?
І це ще не всі вибрики з грамотності новопризначеної. Вирішила вона вислужитися перед
керівництвом управління культури, звільнивши невгодного або,
точніше, того, кого не вдалося
використати у махінаціях, за невідповідність займаній посаді.
Тільки от що мається на увазі під
формулюванням «невідповідність
займаній посаді», схоже, не розуміє до цих пір.
– Якщо на заступника не
були покладені певні обов’язки,
то не так просто звільнити за це.
До того ж потрібні докази, яким
критеріям працівник не відповідав, іншими словами, що саме
працівник робив не так. Читаючи
це попередження, можу сказати,
що, звернувшись до суду, він отримає рішення на свою користь, –
говорить юрист Михайло Мошкін.
Про «морг» народної творчості у виконанні заступниці
управління та під головуванням
начальника того ж управління
заступник Центру повідомив голову Житомирської ОДА. Ігор
Гундич обіцяв розібратись, створивши комісію. Ну а поки що

сестра дружини Геннадія Зубка
Тетяна Парфентієва продовжує
покривати незаконні виплати
зарплат, премій, надбавок, інших перерахувань по Центру.
Інакше вже б давно знайшла
спосіб звернутися до суду про
відшкодування зайво виплачених
сум попереднім керівникам, головним бухгалтерам та діючим
«мертвим душенькам». Та й
довести до відома губернатора
могла б про нераціональне утримання такого вже «мертвого» та
непотрібного центру… Але ще ж
на 2019 рік є непогане фінансування «мерця»…
Від редакції:
Наша р е д ак ц і я зро би ла
офіційний запит до управління культури та туризму Житомирської обласної державної
адміністрації з проханням прокоментувати факти, викладені
в даній статті, та 28 січня 2019
року отримала листа за № 146–
1.9/11–19 та підписом начальника
управління Тетяни Парфентьєвої. Зміст листа дуже дивний.
Інформуючи редакцію про те,
що «Нужда Валерій Леонідович
звільнений з посади виконуючого
обов’язки директора комунальної
установи «Житомирський обласний центр народної творчості»
Житомирської обласної ради за
угодою сторін згідно з п. 1 ч. 1
ст. 36 КЗПП України (наказ № 87К від 18.12.2018 року)», управління культури та туризму жодним
чином не спростувало, але й не
підтвердило факти, викладені
в даній статті. Практично весь
коментар звівся до слів «так» та
«ні». Таким чином, наша редакція
вважає, що принцип взаємного
висвітлення точок зору сторін дотриманий та вимоги основних
стандартів журналістики виповнені в повному обсязі.
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1. РОБОТА
1.1. Пропоную
• Reimer Jobs шукає спеціалістів у сферах: будівництво, архітектура, робочі
спеціальності, виробництво, с/г, агробізнес, сфера обслуговування та інше.
(097)1620067(063)1167424.

В БУДІВЕЛЬНУ КОМПАНІЮ, М.КИЇВ, НА
ПОСТ.РОБОТУ: РІЗНОРОБОЧІ, ПІДСОБНІ
РОБІТНИКИ, МОНОЛІТНИКИ, МОНТАЖНИКИ З/Б КОНСТРУКЦІЙ. БЕЗ ШКІДЛ.
ЗВИЧОК. З/П ДОГОВІРНА (ВИСОКА).
МОЖЛИВІСТЬ ОФІЦ. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. В РАЗІ НЕОБХІДНОСТІ ЖИТЛО
НАДАЄТЬСЯ. 0673297339
• 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

Бізнес
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• Вантажник. Можливо без досвіду роботи (навчаємо). З/п від 10000 грн. Офіційне працевлаштування. Надаємо житло.
РОБОТА в м. КИЇВ! 0674969050

• Диспетчер цеху, токар, зварювальник,
слюсар, плазморізчик, пресувальник,
фрезерувальник, електрик, різальник
мет. 0504927524

• Вантажники, слюсарі-механіки, водії,
прасувальниці. Житло, харчування, проїзд б/к. ЗП 14-17т.гр. Київ.обл, с.Щасливе.
0932964393

• 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

• ВИРОБНИКИ ВАРЕНИКІВ ТА КОТЛЕТ
НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ.
МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р7/7.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
• ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР. ВИМОГИ: ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТОВ
ТА ФОП. ЗНАННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ, 1С БУХГАЛТЕРІЯ:
7 ТА 8 ВЕРСІЇ. ЗАРОБІТНЯ ПЛАТА 12000
ГРН. 0674128497

• Зварювальник-аргонщик. Досвід
роботи. Відрядження. Висока з/п.
0933996565.

ЗРІЗЧИЦІ ГРИБІВ ПЕЧЕРИЦЬ НА РОБОТУ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. ГРАФІК РОБОТИ: 23/7 ДНІВ. ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ.
З/П 6000-7000 ГРН. 0967877394,ОЛЕКСАНДР
• КУХАРІ 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

• Кіпр, Ліван, Туреччина: офіціанти/кі,
працівники/ці хостес в клубах, барах,
шоу-балети, танцівники/ці. Контракт, робоча віза. Л.МСПУ-АВ№585291-20.11.12.
0972201876;0936439307;kenjob@mail.ru

МАЙСТРИ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ПІДЛОГИ.
НА ЧАС РОБОТИ НАДАЄТЬСЯ ЖИТЛО. ДАТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА
0443039220,0672322787ОЛЕНА,ОЛЬГА
• 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
• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ РЕЖИМУ І ОХОРОНИ ПОТРІБНІ НА РОБОТУ.
ВИМОГИ: НЕСУДИМІ, ФІЗИЧНО ЗДОРОВІ.
Г/Р 1/3. З/П ВІД 7500ГРН. 0974870271
• Монтажник вентиляційних систем,
монтажник центрального опалення, опалубщик, зварювальник, муляр. Житло.
0953595891.
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МІЖНАРОДНА КОРАБЛЕБУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
ЕЛЕКТРИКІВ, ПЛИТОЧНИКИ, СПЕЦІАЛІСТИ З УСІХ ВИДІВ ПОКРИТТЯ ДЛЯ
ПІДЛОГИ В КРАЇНИ ФРАНЦІЇ, ХОРВАТІЇ,
ШВЕЦІЇ, ФІНЛЯНДІЇ. ОФІЦІЙНИЙ КОНТРАКТ, РОБОЧА ВІЗА НА РІК. НАШ САЙТ:
WORKINEURO.COM.UA. ЛІЦ. МСПУ №
0952885228,0672402228,0934282228
• Менеджер з продажу реклами. 0680191605
• Оператор верстатів з ЧПУ, формувальник, плавильник, зачисник-наждачник, шліфувальник, свердлувальник. Гуртожиток.
0504927524
• Офіц. робота в Європі. Польща, Латвія, Чехія, Фінляндія. Житло б/к.З/П
14000-52000. Л.ДСЗ-АЕ637118-16.03.15.
0979391431,0662731011
• Офіційно: Польща, Чехія. Будівниц
тво,промисловість,водії,готелі,ресто
рани, догляд,фабрики. Візи.Л.МСПУАВ585242-24.09.12. 0508316355
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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.
• Охоронник, зп 8400 грн. за місяць.
Вахтовий метод роботи. Проїзд та проживання за рахунок фірми. Довідки за
0730230982

• ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ,
ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУВАННЯ
ТА ПРОЖИВАННЯ І ДОСТАВКА НА МІСЦЕ
РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ.
0952872944;0677869928
• Охоронці в м.Київ. Вахта 30/15, 20/10,
15/15. З/п 250-300 грн/зміна на руки. Харчування, проживання за рахунок піприємства. 0952858123,0674206449

• ПЕРСОНАЛ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ
ТА ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ В ЯКОСТІ
ДОГЛЯДАЛЬНИЦЬ. РОБОТА НА ДОМУ І В
ЛІКАРНІ. 0660271662
• Польсько-укр.агенція. Візи на Польщу,
Чехію, Естонію, США, Канаду, Англію.
Робота-Пол, Чех, Нім, Швец, Естон, Словак. 0674550664.

• 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

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ.
WWW.RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO2@
GMAIL.COM., (050)9242613,(050)5158585
,(067)9040066
• Пульт для ваг, коректор ваги, режими
роботи під замовлення, деталі по телефону. Ціна від 1400 грн. 0677047576.

• РІЗАЛЬНИКИ М‘ЯСОПРОДУКТІВ 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
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Зем.ділянка К/Н1820983901:01:001:0171, пл. 0.2105 га, Житомирська обл.,
Брусилівський р-н, с. Покришів, вул. Лютнева, 3 б. Дата торгів: 28.02.2019 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №330156;
2. Зем.ділянка К/Н1820983901:01:001:0167, пл. 0.25 га Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Покришів, вул. Калинівська. Дата торгів: 28.02.2019 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №330136;
3. Нежиле приміщ. заг.пл. 220.9 кв.м, склад. з приміщ. 5-18, ІІ, за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Лідівський шлях (Героїв Перекопу),
32. Дата торгів: 28.02.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №330041;
4. Зем.ділянка К/Н1820983601:01:001:0389, пл. 0.25 га, Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Осівці, вул. Любарська, 206. Дата торгів: 28.02.2019 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №330129;
5. Зем.ділянка К/Н1820982001:01:002:0201, пл. 0.25 га, Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Карабачин, вул. Шевченка, 76. Дата торгів: 28.02.2019 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №330119;
6. Незаверш. будівн. 5-ти поверх. житл. будинок заг.пл. 380.9 кв.м, за адресою:
Житомирський р-н., м. Бердичів, вул. Мучна, 46 а. Дата торгів: 28.02.2019 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №330170 (уцінено лот № 323521);
7. Житл. будинок № 7 заг.пл. 90,3 кв.м., житл.будинок № 8 заг.пл. 28.2 кв.м. та
зем.ділянка пл. 0.162 га., К/Н1822082500:02:001:0007, за адресою: Житомирський р-н,
с. Зарічани, хутір Бровари. Дата торгів: 01.03.2019 09:00.Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №330231 (уцінено лот № 322461);
8. Житл.будинок заг.пл. 74.2 кв.м., зем.ділянка пл. 0.25 га, К/Н1822086500:06:001:0056
та зем.ділянка пл. 0.15 га, К/Н1822086500:06:001:0057 за адресою: Житомирський р-н,
с. Двірець, вул. Висілкова, 10. Дата торгів: 04.03.2019 09:00.Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №330446 (уцінено лот № 322169);
9. Нежиле приміщ. заг.пл. 690,8 кв.м., за адресою: Житомирська обл., Баранівський
р-н., смт. Довбиш, вул. Стадіонна, 3. Дата торгів: 04.03.2019 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №330440 (уцінено лот № 322148);
10. 3-кімн. квартира заг.пл. 59.4 кв.м. за адресою: Житомирська обл., м. НовоградВолинський, вул. Вокзальна, 42 а, кв.9. Дата торгів: 04.03.2019 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №330447 (уцінено лот № 321930);
11. Ж и тл . буд и нок заг.пл. 45,0 кв.м. та зем.ді лянка пл. 0,068 га, К/
Н1811000000:00:006:0010 за адресою: Житомирська обл, м. Новоград-Волинський,
вул. Б.Хмельницького, 3. Дата торгів: 04.03.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №330449 (уцінено лот № 322002);
12. Зем. діл. пл. 0.25 га, К/№ 1820982001:01:001:0090, за адресою: Житомирська
обл., Брусилівський р-н, с. Карабачин, вул. Хутір Перемоги, 25. Дата торгів: 04.03.2019
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №330755 (уцінено лот №322969);
13. Зем. діл. пл. 0.25 га, К/№ 1820983601:01:001:0387, за адресою: Житомирська
обл., Брусилівський р-н, с. Осівці, вул. Любарська,202. Дата торгів: 04.03.2019 09:00.
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №330761 (уцінено лот №322742);
14. Зем. діл. пл. 0.25 га, К/№ 1820982001:01:001:0091, за адресою: Житомирська
обл., Брусилівський р-н, с. Карабачин, вул. Хутір Перемоги,26. Дата торгів: 04.03.2019
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №330764 (уцінено лот №322903);
15. Зем. Діл. пл. 0.25 га, К/№ 1820982001:01:001:0092, за адресою: Житомирська
обл., Брусилівський р-н, с. Карабачин, вул. Хутір Перемоги, 20. Дата торгів: 04.03.2019
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №330767 (уцінено лот №322940);
16 . Ж и тл. буд и нок загюплю 56.78 кв.м. та зем. діл. пл. 0,1 га, К/№
1811000000:00:019:0034, за адресою: Житомирська обл, м. Новоград-Волинський,
вул. Гетьмана Сагайдачного, 48. Дата торгів: 04.03.2019 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №330770 (уцінено лот №323088);
17. Житл. будинок заг.пл. 172.5 кв.м. та зем. діл. пл. 907 кв.м, за адресою: Житомирський р-н, м. Новоград-Волинський, вул. Чайковського, 21. Дата торгів: 04.03.2019
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №330776 (уцінено лот №321986);
18. Магазин заг.пл. 36.1 кв.м. та зем. діл. заг.пл. 0.0098 га, К/№ 1822510100:01:006:0278,
за адресою: Житомирська обл., Коростишівський р-н., м. Коростишів, вул. Петровського, 15. Дата торгів: 04.03.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот
№330780 (уцінено лот №322710).

• Работа в Польше, Чехии, Латвии, Израиле . Оформление и проезд за наш счет.
З/п от 20 000 до 60 000 грн. 0685859090

РІЗНОРОБОЧИЙ В ПРИВАТНИЙ БУДИНОК КИЇВСЬКОЇ ОБЛ. ЖИТЛО НАДАЄМО.
ОПЛАТА 300 / ДЕНЬ. ВИМОГИ: АКУРАТНИЙ, НЕ ЗЛОВЖАВАЮЧИЙ АЛКОГОЛЕМ
З ДОКУМЕНТАМИ ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ
ОСОБУ. 0443039220,0672322787ОЛЕН
А,ОЛЬГА

РІЗНОРОБОЧИЙ В ЦЕХ ПО ОБРОБЦІ ДЕРЕВИНИ. ГРАФІК РОБОТИ ТА ЗАРОБІТНА
ПЛАТА ПРИ СПІВБЕСІДІ. ВУЛ.ПАРАДЖАНОВА 80. 0968299545
• Робота в Європі для фахівців і різноробів. (Чехія, Польща, Латвія, ОАЕ,
Литва, Фінляндія, інші). Житло б/к.
З/П 17000-72000 грн. Візи. Л.ДСЗАЕ637118-16.03.15, www.befind.com.
ua, 0979391431,0662731011,0800212324

• Робота у Європі!Безкошт.вакансії від
прямих єврокомп.Б/посеред.Терміновий
виїзд.Візи.Л.МСПУ-АВ585201-31.07.12.
0970078258,0954725280
• 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 працевлаштування. Надаємо житло. РОБОТА
в м. КИЇВ! 0674969050

2.11. Продам Ділянки в місті
• Продам або здам в оренду земельну ділянку 2 га, чорнозем, окраїна Житомира
(р-н Хімволокно). 0673911769

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

• ТЕРМІНОВО НАБИРАЄМО МУЛЯРІВ НА
БУДІВНИЦТВО КОТЕДЖІВ У ЛИТВІ, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, ЗАРПЛАТА ВІД 25000 ГРН. НАКАЗ МСПУ №1196
ВІД 22.08.2018 ПРО ВИД. ЛІЦ. З ПОСЕРЕДНИЦТВА В ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ.
0689423495(VIBER,WHATSAPP),068942
3549VIB

• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ,
ЄВРОРЕМОНТ, В ЦЕНТРІ МІСТА,
250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ.
0665711000,0977228822

• Терміново! Потрібні робітники в
Чехію, Литву, Польщу. Офіційно. Відкриття віз. Л.МСПУ125-17.02.16.
0685857654,0951341133

• АВТОВИКУП, ІМПОРТНІ ТА ВІТЧИЗН.А/М:
АУДІ,БМВ,ШЕВРОЛЕ,СІТРОЕН,ДЕУ,ФОР
Д,ХОНДА,МЕРС.,МІЦУБІСІ,ОПЕЛЬ,ТО
ЙОТА, РЕНО,ВАЗ,ФОЛЬКСВ.,НІССАН,
БУДЬ-ЯКИЙ ТЕХСТАН, ПІСЛЯ ДТП ЧИ
ПОЖЕЖІ, ІДЕАЛЬНІ, НЕСПРАВНІ, ПРОБЛЕМНІ, КРЕДИТНІ, ВИЇЗД ДО КЛІЄНА.
(063)2020817,(098)4491775

• ТІСТОРОБ 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
УБОРЩИЦА ТРЕБУЕТСЯ В КАФЕ КАИР.
ВСЯ ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО
0672948342
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. НЕРУХОМІСТЬ
2.8. Продам Будинки в
передмісті
• Продам будинок с. Левків, не далеко,
біля центру; поруч ліс, річка; 0.42 га землі. Ціна договірна. 0673911769

3. АВТО
3.2. Автомобілі. Продам

•Причепи автомоб."Лев".
Розміри:1,1х1,3-3,6х1,6м. Потовщ.метал, німецьки з/ч. Гарантія 5р.Заводвиготівник. 0671181888,0503098085

3.3. Автомобілі. Куплю
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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ІНФОРМАЦІЯ
про висновок з оцінки впливу на довкілля
ТОВ «Невирівський лабрадорит», (юр.адреса: 12122, Житомирська обл., Хорошівський район, с. Рижани, вул. Кутузова, будинок 55, код ЄДРПОУ 38580872), інформує
про отримання висновку з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з розробки (продовженні розробки) та подальшої рекультивації Аннівського родовища
лабрадориту та рішення про провадження планованої діяльності у Хорошівському
районі Житомирської області.
Висновок з оцінки впливу на довкілля виданий Управлянням екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації 01.02.2019р. за №
438/1-3/4-4-4133. Офіційне опублікування відбулося 01.02.2019 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 20181031856.

3.5. С\Г техніка, та запчастини.
Продам
• АГРОЗАПЧАСТИНИ ДО ОБПРИСКУВАЧІВ, ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ, ЗЕРНОЗБИР.
КОМБАЙНІВ, КОСАРОК, КАРТОПЛЕЗБИР.
КОМБАЙНІВ, КАРТОПЛЕСАДЖАЛОК, КОПАЧОК; ШИНИ, КАМЕРИ. WWW.AGROKOM.
IN.UA. (099)2012978, (067)6713553,
(063)9628236
• Ємність металева 7м3 з поливомийної
машини нового зразка, товарний вигляд.
(050)6146423
• Запчастини до китайських мінітракторів
Фотон, Донг Фенг Сінтай, Джинма, ДТЗ
та інші. www.agrozone.com.ua . (050)181
1180;(097)1811011;(093)0881880.

• КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ
"АННА", ПРЕС-ПІДБИРАЧІ РІЗНИХ МАРОК, ТРАКТОРИ Т-25, Т-82, ПЛУГИ ОБОРОТНІ, ІНША С/Г ТЕХНІКА, ПОЛЬЩА.
(097)4742211;(097)4742272.
• Причепи тракторні (самоскидні), 3ПТС12, 2ПТС-5, 2ПТС-4, ГКБ-817, зняті з
обліку, товарний вигляд. (050)6146423.
(096)3507337
• Техніка від виробника: Сівалка (нова)
СУПН-6(8), УПС-6(8)-посил.рама, 2-к привід. Культиватор (новий) КСО, КРН. Дискова борона (нова) АГ, Сівалка (після кап.
рем) СЗ-3.6, СЗ-5.4, Тодак-8. 0677801439

3.6. С\Г техніка, та запчастини.
Куплю
• Сівалка СУПН-6(8), УПС-6(8), СЗ3.6(5.4), Тодак-8. Культиватор КРН-5(6),
КСО-4;6;8. Діскова борона АГ-2.1-3.1.
0677801439

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

4.3. Інструмент будівельний.
Продам
• Продам пили стрічкові нові та ремонт
б\у (зварювання, заточка, розводка).
Якість гарантуємо. 0962461677

4.22. Столярні вироби,
пиломатеріали. Продам
• Продам пиломатеріали: дошка пола,
строгана в шпунт, столярна дошка (обрізна, не обрізна різних розмірів, балки,
крокви, монтажна рейка, дошки обрішотки, штахетні, дерев`яні відходи з пилорами) з доставкою на дом. 0673911769

4.25. Буріння свердловин,
колодязі. Послуги
ПП ФОНТАН: БУРІННЯ, РЕМОНТ, ТАМПОНАЖ СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ, МОНТАЖ
НАСОСНОГО ОБЛАДНАННЯ. 0677855628,
0677723483

4.39. Опалювальне
обладнання. Продам
• Котли твердопаливні, піролізні, шахтні.
Теплоакумулятори. Від виробника. Доставка по Україні. Найкраща ціна без
посередників. http://termico.com.ua, 050
3292211,0673292211,0933292211

6. ПОСЛУГИ
6.5. Кредити. Ломбарди

4. БУДМАТЕРІАЛИ

• Кредит до 100 000 грн. без отказа.
Кредитная карта до 50 000 грн. Перекредитуем ваши кредиты до 200 000 грн.
0732551010,0662551010

4.1. Будівельні суміші, цемент,
пісок. Продам

6.7. Вантажоперевезення.
Спецтехніка

• Гіпсоплита 600х300х80, готові стінові перегородки. Доставка. сайт: www.
gipsoplita.com.ua 0675370409.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
ВЫВОЗ МУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ ЗИЛ,
КАМАЗ. 0969524540

Інформація щодо отримання дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря
ПП «ТД «БЕТОН» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами в Управлінні екології та природних
ресурсів Житомирської облдержадміністрації.
Адреса юридична: 10029, Житомирська обл., м. Житомир, Проспект Незалежності, 55-б;
Фактичне розташування родовища: 10029, Житомирська обл., м.Житомир,
вул. Малинська,10.
Основний вид діяльності – виробництво бетонних розчинів, готових для
використання.
Основні джерела утворення забруднюючих речовин: склади сировини, стрічковий конвеєр, цементні силоса, дизельгенератор, болгарка, зварювальний пост, печі
обігріву типу «буржуйка».
Відбуваються викиди, т/рік: заліза та його сполук (у перерахунку на залізо)
- 0,0042; мангана та його сполук (у перерахунку на манган) – 0,00063; кремнію діоксиду- 0,00047; речовин у вигляді суспендованих частинок недиференційованих за
складом -2,52009; оксиду азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) - 0,0574;
азоту (1) оксид (N2О) – 0,00015; сырки дыоксиду – 0,0235; оксиду вуглецю – 0,04101;
вуглецю діоксиду -38,501; метану - 0,00075; фторидів добре розчинних – 0,00024;
фторидів погано розчинних -0,00056; фтористого водню – 0,00011.
Загальний річний обсяг викидів становить - 41,15011 т/рік.
Перевищення санітарно-гігієнічних показників якості атмосферного повітря
(ГДК, ОБРВ) при проведенні розрахунків розсіювання у приземному шарі атмосфери
на межі СЗЗ не зафіксовано. Існуючі величини викидів від джерел забруднення
ПП «ТД «БЕТОН» пропонується прийняти як нормативні.
Зауваження та пропозиції громадськості щодо отримання дозволу на
викиди можуть направлятися до місцевих органів влади: 10014, Житомирська область, м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 4/2, тел. (0412) 48 12 12
та до ПП «ТД «БЕТОН».
Розробник обґрунтовуючих матеріалів – ТОВ «ЕКО-МБ» тел. (0412) 46-16-60.

ЕВАКУАТОР ПО МІСТУ ЖИТОМИРУ,
ОБЛАСТІ ТА УКРАЇНІ . ДО 4-Х ТОН, ДОВЖИНА -5 М. БУДЬ ЯКА ФОРМА ЗАВАНТАЖЕННЯ 0980066600,0976646575

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

6.17. Послуги. Iншi
• Виготовляємо, реалізуємо. Опалення
для цехів, виробництва, сушильних камер, теплиць, пташників, складів, магазинів, ангарів, автомийок, СТО. Монтаж
під ключ. Потрібні дилери, представники.
0666008784,0680450764

• Виробництво транспортерів шнекових, стрічкових, інші від 4 000 грн./метр,
рольгангов, норій, зерносушарок, пакувального обладнання. Креслення, виробництво, монтаж, доставка по Україні.
0960509492,landau.in.ua
• Гранулятори 50-1000 кг/год, екструдери зерна 40-300 кг/год, плющилки
зерна, дробарки, матриці, ролики, шнеки, транспортери, навантажувачі, норії,
змішувачі, вібросита. www.agrostrana.
com.ua, 0982096000,0665669663
• Котли твердопаливні "Кобзар" надійні, сучасні, прості. Сталь-4 мм,
площа 100-300м2. www.frezer.com.ua,
0961059178,0473631062
• Купити збудник для чоловіків, жінок!
Вперше-жіноча Віагра! Акційна ціна-750
грн.-12 шт (упаковка). 0962000369,doctor.
sells.com.ua

WWW.ZT.20MINUT.UA

БЕТОН, РОЗЧИН

БЕТОН и РАСТВОР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЦЕМЕНТ

ФУНДАМЕНТНІ
БЛОКИ

ДОСТАВКА

МИКСЕР (КАМАЗ)
МАРКА ОТ 100 ДО 500

БУДСУМІШІ

КОЛОДЯЗНІ
КІЛЬЦЯ

Бізнес
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• Песок
• Земля
• Щебень • Отсев
• Бут
• Строй• Навоз
мусор

096 952 45 40, 093 338 71 81

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

• Куплю дуже дорого! Старовинні ікони,
картини худ.Марко Гейко та ін. проф.
художн. до 1995р. Янтарне намисто(250-1500 грн/1 гр), коралове намисто,
книги видані до 1917р, коньяки СРСР,
ін.предмети старовини. Гарантую порядність, справедливу оцінку. 0503466068
• Куплю лампи, світильники, прожектори,
дроселя, інше. Складського зберігання. Опт. 0676225257,0503201914,fed@
ateleport.com
• Куплю пилораму стрічкову в робочому
стані + з/ч і пили до неї. Куплю трактор
Т-40 + з/ч до нього. Куплю контейнер,
будку, термобудку автомобільну, вагончик, побутівку. Швидка оплата. Самовивіз. 0674201570
• Куплю токарне, фрезерне оснащення,
верстати, лещата, патрони, фрези, великі свердла, люнети, різці. Міряльний
інструмент, ел/двиг, редукт., компр, вак.
насоси. Фото на пошту: оlegsustrikoff@
gmail.com, 0968709687,0964180586
• Куплю токарне, фрезерне оснащення, верстати, лещата, патрони, фрези,
свердла, різці. Фото: оlegsustrikoff@gmail.
com, 0968709687

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

• 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)8967
762,(067)9112004
• Новина 2019 р.! Вперше телефон на 3
СІМ-карти! "Беон". Новий. Всього 1500
грн. Простий, надійний. Доставка Новою
поштою. 0962000369
• Опалення д/цехів, виробництва, сушильних камер, теплиць, пташників,
складів, ангарів, магазинів, СТО. Монтаж
п/ключ. 0680450764

ПОВЕРНУ УСПІХ І УДАЧУ В ЖИТТІ, ДОПОМОГА НА ВІДСТАНІ У ПРОБЛЕМАХ
СІМ`Ї, БІЗНЕСУ, КАР`ЄРИ, КОХАННЯ,
САМОТНОСТІ. 0683706105,0732232983

• Поршнева група Кострома, гільза, кільця, вкладиші, вали, р/к. Ориг.з/ч КамАЗ,
ЯМЗ, МТЗ, ЮМЗ, ГАЗ. aktiv-agro.com.ua.
0675702202

• ТЕПЛО В ВАШ ДІМ. ІМПОРТНЕ ОБЛАДНАННЯ. КОМПЕНСАЦІЯ ДО 70%.
0671292046,0432437968

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

8.20. Стіл знахідок. Загубив

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

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

тел.: 063-886-23-45

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

тел.: 097-440-16-93

ВТРАЧЕНО ПОСВІДЧЕННЯ УЧАСНИКА
БОЙОВИХ ДІЙ СЕРІЯ МВ №001911, ВИДАЧНЕ НА ІМ`Я КИРИЧЕНКО АНДРІЙ
ВАЛЕРІЙОВИЧ ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
ВТРАЧЕНО СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК
ТМ №12445096, ВИДАНИЙ ЖИТОМИРСЬКИМ ТОРГІВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ
КОЛЕДЖОМ НА ІМ'Я ТИХОНЧУК ДАНІЇЛ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

8.24. Інше. Куплю
• Куплю дуже дорого! Старовинні ікони,
картини худ.Марко Гейко та ін. проф.
художн. до 1995р. Янтарне намисто
(250-1500 грн/1 гр), коралове намисто,
книги видані до 1917р, коньяки СРСР,
ін.предмети старовини. Гарантую порядність, справедливу оцінку 0503466068

23

Середа, 6 лютого 2019

WWW.ZT.20MINUT.UA

Ïðîïîçèö³ÿ òèæíÿ

Гороскоп на тиждень 6 - 12 лютого
ОВЕН

Цього тижня важливо зосередитися на роботі й кар'єрі. Не варто
нервувати, і тоді доля віддячить
за ваше довге терпіння.

ТЕЛЕЦЬ

Відчуття напруженості поступово зникне, але не можна розслаблятися.
Не варто перетворювати вихідні
на великий конфлікт.

БЛИЗНЮКИ

Позитивний погляд
на життя відкриє перед
вами нові можливості.
Оригінальні ідеї в діловій сфері принесуть непоганий успіх і
прибуток.

РАК

Наближається час
позитивних змін. Однак будувати грандіозні
плани поки що зарано, краще
займіться повсякденними справами.

ЛЕВ

З'явиться чимало
способів досягти бажаного, головне – переступити
через власні лінощі. У вихідні
бажано відпочити.

ДІВА

Будьте уважніші до
близьких людей. Ваші
критичні зауваження можуть
їх боляче скривдити.

ТЕРЕЗИ

Присвятіть більше
часу вирішенню старих проблем. Далі вже
відкладати не можна. Зможете
відновити колишні дружні та
ділові взаємини.

СКОРПІОН

На вас чекає фінансовий успіх. Намагайтеся уникати перевантажень
на роботі, надмірна зайнятість
може негативно відбитися на
стосунках.

Цього тижня є небезпека переоцінити
власні сили та можливості. Постарайтеся не втікати від відповідальності.

6

лютого
середа

7

лютого
четвер

враження гарно вкладеного волосся, але насправді зачіски під
капелюхом не було. Навпаки,
у XVІІІ ст. зачіски були настільки
складними, що довелося придумувати спеціальні головні убори –
футляри. Кожен такий капелюх
шився для однієї, певної зачіски,
добре хоч одну зачіску тоді могли
носити кілька місяців. Складніше
всього піддавалися впакуванню
фрегати з вітрилами й кошики
квітів: дами вимагали, щоб не
дай боже нічого не виявилося
пом'ятим або зламаним.
• Згодом чоловіки спробували відібрати в жінок законне

8

лютого
п’ятниця

9

лютого
субота

У багатьох справах
з'являться позитивні
тенденції. Однак свої плани
необхідно зберегти в таємниці,
якщо ви зацікавлені в їх реалізації.

ВОДОЛІЙ

Не кваптеся з будья к ими рі шен н ями,
тому що навіть геніальна ідея може не дожити до
практичного втілення. Вихідні
присвятіть сім`ї.

РИБИ

Тиждень випадковостей і корисних знайомств. На роботі доведеться
розраховувати тільки на себе.
Будьте м'якші з домашніми.

право на носіння цього головного убору. Наполеон увів моду на
трикутні капелюхи і зробив їх
елементом військової форми,
а Павло І і зовсім під страхом
арешту заборонив жінкам носити капелюхи із круглими полями – тільки хустки й звичайні
шапки. Уже значно пізніше ковбої надягли капелюх і загорнули поля, чим позбавили його
жіночної романтики.
• 62 тис. доларів покупець
віддав за капелюх Чарлі Чаплін.
Мова йде про той самий капелюх,
який був частиною його образу.
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КОЗЕРІГ

Цікаві факти про капелюхи
• В епоху Середньовіччя капелюх був приводом для суперництва – жінки прикрашали свої
головні убори дорогоцінними
каменями, страусиним пір'ям,
обшивали золотими нитками,
і чим більше прикрас було на капелюсі – тим краще, тому що він
демонстрував заможність і знатність її власниці. Ним пишалися
й захоплювалися, а капелюшних
справ майстри не встигали виконувати замовлення, адже тоді
все робилося вручну.
• У XІ столітті дами носили
каптур із приклеєними до нього
локонами. Створювалося повне

від партнерів
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кафе
«Alyssum»

«Овочі гриль»

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

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

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

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

42-21-00

Ресторан
«Замковий»

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

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

46-03-04

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

(067) 357-36-25

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

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

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

42-60-86

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

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

(063) 077-39-47

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

43-86-46

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Паб
«Файна кнайпа»

Кафе
«Тераса»

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

Кафе
«Пантера»

Ресторан
«Порцеляна»

Кафе
«Танюша»

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.
Більярд

Кафе
«Таймир»

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»
35 грн

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

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

Кафе
«Джерельце»

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

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

Кав’ярня
«+Кава»

Кухмістерська
«Історія»

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

Викрадена принцеса
Жанр: мультфільм, пригоди

Часи королів, лицарів і магії. Руслан –
бродячий артист, який взагалі не має успіху.
Одного разу на вулиці він стикається з дівчиною Людмилою, у яку відразу ж закохується. Вона в небезпеці, а артист готовий
зіграти роль лицаря заради дівчини. Руслан
ще не здогадується, що Міла – дочка князя
Володимира. Коли дівчину викрадає злющий
Чорномор, хлопець хоче будь-що врятувати
Людмилу. Чаклун збирається використати
любов красуні як жертву для продовження
свого життя. Руслан пройде будь-які випробування, щоб знову побачити Людмилу та
вирвати її з рук лиходія.

тел: (0412) 47-27-47, (097) 447-27-47

Смертельний лабіринт
Жанр: драма, трилер, жахи

Шістьох незнайомих і абсолютно різних
людей об'єднує одна річ – їм усім сьогодні
вранці прийшло запрошення зіграти в гру. Їх
завдання буде вибратися з найбільш реалістичної квест-кімнати. Хто зробить із шістьох
це першим – отримає приз 1 мільйон доларів.
Звучить досить нескладно, треба буде просто
поворушити мізками та знайти потрібні підказки. Тому всі вони погодилися взяти участь у
грі. Але те, що вони туди потрапили – абсолютно не випадково. Їх вивчили, відібрали і
тепер їх же страхи використовують проти них.
Вони знають, що можуть виграти, але поняття
не мали, що самі поставили своє життя на кін.

Море спокуси
Жанр: драма, трилер

Ми весь час балансуємо між добром і
злом. Хтось схиляється до першого, хтось
до другого. Іноді навіть доводиться робити
погані вчинки, заради блага. Бейкер Ділл є
капітаном рибальського судна, який проводить екскурсії на Карибах. Море – його
стихія. Спокійне життя чоловіка вирішила
зруйнувати колишня дружина Карен. Вона
боїться за себе та їх спільного з Бейкером
сина, тому просить його розібратися з її
теперішнім чоловіком-мільярдером. Тепер
Ділл стоїть перед дуже складним вибором:
піддатися спокусі та скинути тирана в море
до акул або забути про минуле життя.

kinoukraina.zt.ua

Зустріч однокласників
Жанр: комедія

Коли ми вчимося у школі, нам не доводиться
вибирати своє оточення. Часом там можна
знайти друзів на все життя або перше кохання.
Але найчастіше після випускного ви більше не
побачите цих осіб у своєму житті. Ось самі згадайте, чи багато разів ви зустрічалися зі своїми
однокласниками після останнього дзвоника?
Але троє вже немолодих чоловіків все-таки
вирішили зробити собі зустріч однокласників.
Валера – рок-зірка, до якого дівчата так і липнуть. Андрій – бізнесмен, який поки не до кінця
щасливий і точно самотній. Льоша – інтелігент,
у якого дуже нудне життя. Разом хлопці вирішили відпочити так, як ніколи не відпочивали.

nenazerka.com.ua
ВИГОТОВЛЕННЯ ТОРТІВ, КАРАВАЇВ ТА ІНШИХ
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ТЕЛ.: 067 950-75-74, 093 950-73-73
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