
Ананаси кільце 580 мл
ТМ «Долина Бажань»

2475

Шоколад молочний 90г 
без додав. ТМ Мілка

1730

Крупа Гречана ядриця 
1кг ТМ Хатинка

1410

Мін.вода «Поляна 
Квасова», «Свалява», 

«Лужанська» 1,5л ТМ УМВ

1560

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

1650
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ТРАНСПОРТНИЙ 
БЕЗЛАД у Житомирі:  
бездіють чиновники,  
а страждають люди 

с. 3
Хто надумався провести дитячий  
показ у стриптиз-клубі?! с. 2

У центрі Житомира  
будуватимуть новий корпус 
для гімназії №23

с. 11

ВАКАНСІЯ
ПРИХОДЬ ДО НАС!

Шукаєш стабільну роботу
та стабільну заробітню
плату без обмежень ?

МЕНЕДЖЕР
ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ ВУЛ. РИЛЬСЬКОГО 9, ОФ 407

067 4128981

РЕКЛАМНА КОМПАНІЯ
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Анастасія Ліберман

Відповідне рішен-
ня ухвалила робоча 
группа Житомир-
ської міської ради. 
Про це на своїй 
Facebook-сторінці 
повідомив міський 
голова Житомира.

Робоча група, яка вирішує 
подальшу долю старого корпу-
су гімназії № 23, де обвалилася 
стеля, підтримує пропозицію 
побудувати новий корпус для 
початкової школи. Обговорення 
відбулося на засіданні 8 лютого.

«Відбулося засідання робочої 
групи, під час якого ухвалили рі-
шення щодо будівництва нового 
корпусу гуманітарної гімназії 
№ 23. Найближчим часом буде-
мо скликати позачергову сесію 
та вирішувати питання про ви-
ділення коштів на проектну до-
кументацію. Сподіваємося, що 
протягом двох років у центрі Жи-
томира з’явиться ще одна сучасна 
школа», – дописує міський голова 
Сергій Сухомлин.

На засіданні також поруши-
ли питання стосовно технічного 
обстеження садочків та шкіл 
Житомира, аби подібні ситуації 

не повторювались. За словами 
мера, департамент містобуду-
вання і земельних відносин ра-
зом з головним архітектором 
підготують приблизні варіанти 
ескізних проектів.

«Наразі ситуація навколо 
23-ї гімназії доволі цікава. Поки 
що чекаємо на прийняття депу-
татами рішення стосовно долі 
школи – проектуємо та будуємо 
чи ні? Але вже зараз всім зрозу-
міло – гімназія перенавантаже-
на. Ремонт старого корпусу не 
вирішує її сучасні потреби та, 
звичайно, не відповідає вимогам 
до кількості учнів в аудиторіях 
(зараз їх там по 40 чоловік у кла-
сі). Розташування нового корпусу 
гімназії та технологічні проїзди 
потребують знесення декількох 

будівель (взагалі вся прилегла 
територія потребує реновації). 
Ну і, звичайно, цікава сучасна 
архітектура будівлі, плануваль-
ні рішення, що з'єднають новий 
корпус з існуючим, всі вимоги 
до інклюзії та безбар'єрного 
середовища, концепція «Нової 
української школи» – все буде вра-
ховано», – пише на своїй сторінці 
у Фейсбук головний архітектор 
міста Юрій Безбородов.

Нагадаємо, у кабінеті 1-Б кла-
су старого корпусу Житомирської 
гуманітарної гімназії № 23 обва-
лилась стеля. Дві сотні першач-
ків вже переведено з аварійного 
приміщення до інших корпусів 
школи, учні 8–11 класів школи 
будуть навчатися в приміщенні 
ЖДУ імені Івана Франка.

З 1 березня 2019 
року в Україні прово-
дитимуть перераху-
нок та осучаснення 
пенсійних виплат.

82% пенсіонерів Житомир-
ської області можуть розрахо-
вувати на підвищення пенсії. За 
повідомленням департаменту 
праці, соціальної та сімейної 
політики ОДА, за попередньою 
інформацією перерахунок пенсії 
з 1 березня 2019 року проведуть 
для 315 тисяч пенсіонерів, що 
становить 82% від їх загальної 
кількості (382,8 тис.). Середній 
розмір підвищення очікується 

в сумі 162 грн. На ці цілі спряму-
ють додатково понад 51 млн грн. 
Нагадаємо, що за інформацією 
Головного управління пенсійного 
фонду України в Житомирській 
області, середній розмір пенсії 
на Житомирщині становить 
2 тис. 311 грн 97 коп.

З 1 березня 2019 року в Укра-
їні відбуватиметься осучаснення 
та автоматичний перерахунок 
пенсійних виплат. За інформа-
цією Кабінету Міністрів Укра-
їни, у результаті осучаснення 
розмір пенсій зросте на 17–20%. 
Віце-прем’єр-міністр України 
Павло Розенко наголошує, що 
починаючи з цього року, пенсії 
будуть перераховуватися що-
річно в автоматичному режи-

мі. Відтепер щороку 1 березня 
буде проводитися осучаснення 
пенсійних виплат. Це вперше за 
останні 5–7 років гарантувати-
меться осучаснення пенсій всім 
категоріям громадян.

ДОВІДКОВО. На виконання 
статті 42 Закону України «Про 
загальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування» з 1 бе-
резня 2019 року запроваджено 
автоматичний перерахунок рані-
ше призначених пенсій шляхом 
збільшення показника середньої 
заробітної плати (доходу) в Укра-
їні, з якої сплачені страхові вне-
ски, та який враховується для 
обчислення пенсії. Перерахунку 
підлягатимуть пенсії, які призна-
чені до 31 грудня 2018р.

Анастасія Ліберман

Столичні худож-
ники-оформлювачі 
відновлюють настін-
ні роботи, на яких 
відображено події ще 
часів Київської Русі.

Ескізи майбутніх розписів 
презентували 14 лютого під час 
прес-конференції.

«У нас завдання було – мак-
симально розкрити тему ангель-
ську та безплотних сил, тому всі 
зображення так чи інакше пере-
гукуються з ангельською темою. 
Наприклад, сюжет Богородиці 
з ангельськими крилами з’явився 
(ми ж вивчаємо це питання) 
саме в Україні, і ніде більше не 
було, потім він пішов у Поль-
щу і через Білорусь потрапив 
до Росії. До речі, у нас виникла 
традиція різьблення дерев’яних 
іконостасів, теж саме в Україні. 
Тобто ми, українські художники, 
багато у чому були новаторами 
і робили ось такі сюжети», – каже 
художник-оформлювач Денис 
Білянський.

Над створенням зображень 
працювало загалом 30 київських 
художників.

«Від початку роботи над 

проектом працювало близько 
30 художників, зараз команда 
складається з 10 митців. Техно-
логічно ми вивчили ситуацію 
в храмі, вивчили архітектурно. 
Зупинилися на тому, що будемо 
робити на полотні розписи, а по-
тім приїжджати у певний день 
і мобільно, приблизно один чи 
два тижні, ми можемо поклеїти 
100 метрів», – розповідає Денис 
Білянський.

Загальна вартість рестав-
рації малюнків на південній 
стіні та стелі храму коштує 
150 тисяч доларів. Кошти на 
проект виділяє благодійний 
фонд «Духовна освіта».

«Чому я вважаю за потрібне 
цим займатися? Тому що на від-
міну від тих, хто переконує, що 
головне в країні – це економіка, 
я впевнений, що це не так. Най-
головніша проблема України – це 
її духовність. Оскільки духовність 
є первинною, то наш фонд і на-
зивається «Духовна освіта», і саме 
цією духовністю ми і займаємося. 
Загалом проект коштує близько 
150 тисяч доларів, які ми виді-
ляємо», – розповів журналістам 
меценат Юрій Бірюченко.

Розписи Свято-Михайлівсько-
го кафедрального собору можна 
сміливо вважати відродженням 
українського стилю. Та найголо-
вніше те, що вони дають змогу нам 
чітко себе самоідентифікувати як 
націю, що має свою історію.

У центрі Житомира 
будуватимуть новий  
корпус для гімназії №23

Понад 80% пенсіонерів 
Житомирщини отримають 
більші пенсії вже з березня

Восени 
стіни Свято-
Михайлівського 
храму прикрасять 
унікальними 
розписами
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Хто надумався провести  
дитячий показ у стриптиз-клубі?!

Олег Ляшко: «Реальна реформа 
судової гілки – звільнити усіх 
корумпованих суддів та прокурорів»

Анастасія Ліберман

На черговій зустрічі 
з виборцями на Жи-
томирщині народний 
обранець Олег Ляшко 
заявив про те, що 
судову систему країни 
потрібно радикально 
змінювати шляхом 
загальних народних 
виборів.

Свідченням того, що ниніш-
ня реформа діє, м’яко кажучи, не 
в інтересах простого народу, став 
випадок жительки смт Черняхова 
Любові Олегівни. Звичайна санітар-
ка з місцевої лікарні в розпачі: вже 
оббивши пороги до прокуратури, 
звернулась до політика й розпо-
віла, що 15 грудня 2018 року спів-
мешканець її рідної сестри вбив 
жінку, проте через бездіяльність 
прокуратури й досі ходить на волі.

«Трагедія сталась 15 грудня 
минулого року. Мою сестру вбив 
її співмешканець, але досі вбивця 

ходить на волі. Вийшов термін 
тримання під вартою, і йому 
обрали запобіжний захід – про-
живання за місцем реєстрації. До 
суду відпустили на волю. Ходила 
до прокуратури, мене направили 
то туди, то ще кудись. Кажуть, що 
поки вбивця на волі, бо в досудо-
вій справі щось там пропустили. 
Писала звернення, проте нічого 
у справі вбивства моєї сестри не ви-
рішується. Зрозумійте, мені страш-

но за свою родину, я багатодітна 
мама 5-ох дітей, вже маю онуків. 
Олеже Валерійовичу, я Вас дуже 
прошу, я Вас чекала, допоможіть, 
будь ласка!» – зі сльозами на очах 
звернулась до нардепа санітарка 
з смт Черняхова Любов Олегівна.

Народний депутат Олег Ляшко 
пообіцяв жінці та усім присутнім 
черняхівцям добитись справедли-
вого вироку для вбивці, який досі 
розгулює на волі.

«От бачите, це вам уся судова 
хвальона реформа влади! Я по-
ставлю всіх на вуха, аби вбивця був 

покараний! Три місяці він ходить 
на волі, а все тому, що у звичай-
ної санітарки немає блату, мішка 
грошей, волохатої руки, правду 
в її випадку знайти важко. А вла-
да нам вішає локшину на вуха, 
розповідаючи про ефективну 
судову реформу, що всіх захис-
тили. Чому ж вони не захистили 
багатодітну Любов Олегівну та її 5 
дітей, які втратили рідну тітку?!» – 
резюмує політик.

Лідер РПЛ Олег Ляшко пере-
конаний, що реальна реформа су-
дової системи – це звільнення всіх 
суддів і прокурорів. Також нардеп 
розповів черняхівцям, що найпер-
ше зробить із судовою системою 
після виборів у країні.

«Суддя, який відпускає вбив-
цю на волю, повинен сам сидіти 
у в’язниці. І тому реальна судова 
система полягає в наступному: ви-
гнати усіх старих та корумпованих 
суддів, набрати нових за участі 
українського народу шляхом за-
гальних виборів. А загалом суддя, 
який дозволяє вбивці ходити на 
волі, сам повинен сидіти у в’язниці 
разом із вбивцею. Має бути спра-
ведлива судова система, яка пра-
цює на звичайних людей!» – під-
сумував Олег Ляшко.

17 лютого у Жито-
мирі пройшов дитя-
чий показ одягу міс-
цевих дизайнерів.

Організаторами виступили 
Людмила Ладошко (Калминіна) 
та Яна Денисюк. Захід відбувся за 
підтримки столичного журналу 
«Main People».

Небайдужих батьків обурив 

той факт, що цей конкурс орга-
нізатори вирішили провести, 
напевно, у найскандальнішому 
і найпікантнішому місці Житоми-
ра – у стриптиз-клубі «Рафінад».

Червоне інтимне світло, подіум 
для танців оголених дівчат і бар 
з алкогольними напоями – така 
атмосфера супроводжувала дітей 
під час їх виступів.

«Кого ми виховуємо? Які 
приклади ми показуємо нашим 
дітям? Невже наші діти заслуго-
вують на виступи в стриптиз-клу-
бах? Куди дивиться влада?» – з та-
кими запитаннями звертаються 
житомиряни на адресу редакції.

Напевно, ці питання, як і багато 
інших, залишаться без відповіді.

Незрозуміло одне: організа-
тори і спонсори переслідували 
комерційні інтереси, а що моти-
вувало батьків, чиї діти виступали 
у «солодкому клубі з гірким при-
смаком»?

 Любовь Олегівна спілкується 
     з Олегом Ляшком
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Шокуючі платіжки  
за тепло  

У 2015 році під час виборів кан-
дидат на посаду міського голови 
Сухомлин у своїй програмі обіцяв 
зменшити ціну на теплопостачання. 
Звісно, через три з половиною роки 
про ці обіцянки мало хто пам’ятає. 
На аналітичному порталі «Слово 
і діло» дана обіцянка досі знахо-
диться у процесі виконання.

Однак платіжки, які почали 
отримувати житомиряни за січень 
2019 року, приголомшують. Адже 
за двокімнатну квартиру приходять 
рахунки 2500–3000 грн, за три-
кімнатні – до 4000 грн. До мене 
нещодавно звернулася мешканка 
Житомира, пенсіонерка, яка має 
комунальну субсидію. Вона отрима-
ла рахунок за опалення 2200 грн! 
Її сусідка, також пенсіонерка, отри-
мала рахунок за опалення 900 грн 
при пенсії 1500 грн. І це лише за 
теплопостачання.

Виникає запитання: як людям 
вижити, якщо всю пенсію вони 
вимушені віддати за комунальні 
платежі? Рахунки, які отримали ба-
гато житомирян, просто шокують 
своїми цифрами.

Звісно, міський голова не впливає 
на ціни на газ, але хіба він цього не 
знав, коли давав популістичні обі-
цянки зменшити ціну на опалення?

Коли встановлювалися теплові 
лічильники, ніхто людям не ска-
зав, що їхні платіжки зростуть, а не 
зменшаться. Особливо це стосуєть-
ся соціально незахищених верств 
населення, які отримують субсидії. 
Жителям будинків, не обладнаних 
тепловими лічильниками, розмір 
обов’язкового платежу постійний та 
розраховується залежно від площі 
квартири та тарифу за кв. м.

За наявності теплового лічильника 
в платіжці виставляється рахунок 
за фактично спожите тепло. Відпо-
відно субсидія не завжди покриває 
рахунок. Таким чином, пенсіонери, 
які відповідно до розміру субси-
дії мають сплачувати не більше 
300 грн за теплопостачання, отри-
мали рахунки за теплопостачання 
в розмірі 2000 грн!

Що робити в цій ситуації – від-
повісти важко. Адже на депутатські 
звернення усі органи розводять ру-
ками та списують відповідальність 
один на одного. І хоча тут важко 
знайти конкретну відповідальну 
особу, насправді нею є вся вер-
тикаль влади на чолі з нинішнім 
Президентом, міністрами, міськи-
ми головами та іншими членами 
провладної партії, які, маючи всю 
повноту влади, майже за п’ять років 
зробили людей жебраками.

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

У Житомирі ходою та мітингом 
відзначили річницю виведення 
військ з Афганістану

Пенсіонери отримають виплату 
субсидії разом з пенсією

Руслан Мороз

Незалежна Україна 
15 лютого офіцій-
но вшановує День 
пам'яті загиблих 
воїнів-інтернаціона-
лістів та День виводу 
військ з Афганістану.

Цього дня у Житомирі відбули-
ся заходи, присвячені 30-й річниці 
виведення військ з Афганістану та 
Дню учасників бойових дій на те-
риторії інших держав.

Ветерани бойових дій у Афганіс-
тані, воїни-інтернаціоналісти, члени 
їх сімей, громадськість пройшли ко-
лоною з майдану Соборного на Но-
вий бульвар, де біля пам’ятного знаку 
«Братам, загиблим у Афганістані» 
відбувся мітинг та покладання квітів.

На мітингу першим виступив 
голова обласної спілки ветеранів 
Афганістану Павло Ментов: «Шураві, 
добрий день! 2340 днів йшла війна 
в Афганістані. 3360 наших друзів-
українців уже Україна не дочекалася 
живими. Ми думали, що наша дер-
жава, наша Батьківщина зустріне нас 
як солдатів, які виконали свій солдат-
ський борг, були вірними присязі. 
Але виявилося, що нам довелося це 
доводити своєю працею. Потім у нас 
був Чорнобиль, потім миротворчі 
місії в Іраку, Югославії, потім – схід-
на війна. І знову наші брати-афганці 

пішли своєю волонтерською працею 
доводити, що вони – герої. І багато 
хто своїм ратним подвигом довів це 
і назавжди залишився там. Нашій 
спілці афганців доводилося багато 
питань вирішувати. Минулого року 
наші афганці-житомиряни отрима-
ли 22 квартири від нашої держави. 
Ці квартири сім'ям загиблих та 
інвалідів Афганістану. Дві кварти-
ри виділила наша міська громада. 
Спасибі вам за те, що через 30 років 
наші хлопці нарешті дочекалися 
покращення своїх житлових умов. 
Я хочу сказати, що ми завжди були 
з нашою державою в горі та радості, 
і дай Бог, щоб у нашій Україні було 

менше горя. Спасибі ветеранам-
афганцям, які, незважаючи на свій 
важкий життєвий шлях, до цих пір 
в строю і до цих пір надають допо-
могу нашій державі».

Учасники мітингу вшанували 
загиблих хвилиною мовчання та 
поклали квіти до пам’ятного знака.

Нагадуємо, що два жителі Жи-
томирщини отримали державні 
нагороди від Президента України 
Петра Порошенка. Відповідний 
Указ «Про відзначення державними 
нагородами України з нагоди Дня 
вшанування учасників бойових дій 
на території інших держав» Петро 
Порошенко підписав 14 лютого.

Відповідно до указу, за ваго-
мий особистий внесок у розвиток 
ветеранського руху, патріотичне 
виховання молоді та плідну громад-
ську діяльність Президент України 
нагородив: орденом «За заслуги» II 
ступеня Нарижних Віктора Іванови-
ча – голову громадської організації 
«Бойове братство Житомирщини», 
учасника бойових дій в Афганістані, 
м. Житомир; орденом «За заслуги» 
ІІІ ступеня Спіріна Олександра 
Вікторовича – члена громадської 
організації «Житомирська обласна 
спілка ветеранів афганської війни», 
учасника бойових дій в Афганістані, 
м. Житомир.

Анастасія Ліберман

Виплату житлових 
субсидій у готівковій 
формі особам, які 
одержують пенсії, 
здійснюватиме Пен-
сійний фонд України.

З 1 березня 2019 року, від-
повідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України № 62 від 6 лю-
того 2019 року «Про внесення 
змін до деяких постанов Кабі-
нету Міністрів України», кошти 
для розрахунків за комунальні 
послуги виплачуватимуться без-

посередньо одержувачам суб-
сидій готівкою. Про це повідо-
мили журналістам «20 хвилин» 
у ГУ Пенсійного фонду України 

в Житомирській області.
«Пенсіонери отримуватимуть 

субсидію з 4 до 25 числа місяця 
разом з пенсією у спосіб, яким 

особа отримує пенсійну виплату. 
Зокрема, громадяни, які отри-
мують пенсію через банківські 
установи, одержать монетизова-
ну субсидію на існуючі пенсійні 
картки, а особи, які отримують 
пенсію через АТ «Укрпошта», 
отримають субсидію готівкою 
у поштових відділеннях, або ж 
її доставить листоноша додому 
разом із пенсією. Дану виплату 
одержувачам субсидій необхідно 
спрямувати на оплату комуналь-
них послуг», – інформує ГУ ПФУ 
в Житомирській області.

Звертаємо увагу одержувачів 
пенсій, що для отримання ви-
плати монетизованих субсидій 
звертатись додатково до органів 
Пенсійного фонду України не 
потрібно.
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На Мюнхенській конференції  
з безпеки обговорили зниження 
тарифів на газ для українців

Знижка на проїзд для студентів, усипити 
безпритульних собак та підвищити зарплатню 
вихователям: нові електронні петиції житомирян

17 лютого 2019 року 
завершилась Мюн-
хенська конференція 
з питань безпеки. 
Традиційно на ній 
обговорюються голо-
вні виклики та загрози 
світовій безпеці.

На конференції минулого 
року учасники констатували, що 
світ став занадто глобалізованим. 
Країни стали настільки близькими, 
що почали загрожувати одна од-
ній. Справдився і прогноз, що за 
принципом пружини країни від-
далятимуться одна від одної, а їх 
інтереси будуть протилежними 
у найближчі роки.

Питання України не лишилось 
поза увагою. За оцінками Eurasia 
Group, конфлікт між Україною та 
Росією зайняв 9 місце серед 10 най-
більших загроз світу цього року. 
Україні вдалось порушити питання 
щодо посилення санкцій проти Ро-
сії, припинення війни, подальшої 
європейської інтеграції та співпраці 
з Міжнародним валютним фондом.

Міністр закордонних справ 
України Павло Клімкін заявив, 

що вибори не загрожують курсу 
України до Євросоюзу та НАТО. За 
його словами, кожен з кандидатів 
у Президенти, який має шанси на 
перемогу, бачить Україну членом 
НАТО та ЄС. На цьому тлі було 
проведено стратегічні переговори 
між спеціальним представником 
Держдепу США Куртом Волкером 
та лідеркою партії «Батьківщина» 
Юлією Тимошенко. Окрім євроат-
лантичних прагнень України, сто-
рони обговорили шлях припинен-

ня війни на сході України у форматі 
«Будапешт плюс». Згідно з пропо-
зиціями, переговори про настання 
миру та повернення окупованих 
територій України мають вирішу-
ватись між країнами-підписантами 
Будапештського меморандуму, із за-
лученням керівництва Німеччини, 
Франції, Китаю та Єврокомісара 
з питань безпеки. Окремо Юлія 
Тимошенко наголосила, що інтер-
еси України, як постраждалої сто-
рони, мають бути першочерговими 

у завершенні війни.
Президент Петро Порошен-

ко у своєму виступі зазначив, що 
припинити війну можна шляхом 
виконання Мінських домовленос-
тей. Проте у цих домовленостей 
є два суттєві недоліки: вони про-
тягом 5 років не зупинили війну 
і вони жодним чином не торка-
ються питання Криму.

Учасники конференції не оми-
нули і тему газу. Зокрема, будівни-
цтво газопроводу «Північний по-
тік 2» із Росії до Євросоюзу в обхід 
України. За словами міністра закор-
донних справ України, реалізація 
цього проекту є сумнівною, оскіль-
ки ЄС планує поширити антимо-
нопольні вимоги і на планований 
газопровід. Канцлер Німеччини 
Ангела Меркель також надала по-
зитивні прогнози щодо транспорту-
вання газу через Україну. Вона буде 
боротись за збереження транзиту, 
оскільки газопровід має не тільки 
економічний, але і політичний 
вплив. Продовження транспорту-
вання газу через українську тери-
торію щорічно приносить Україні 
близько 3 млрд доларів, що складає 
3% ВВП України.

Висловлювання щодо України 
були не лише позитивними. Ди-

ректор-розпорядник МВФ Крістін 
Лагард розкритикувала українську 
владу за бездіяльність. Вона засу-
дила відсутність структурних ре-
форм в Україні, зокрема, у боротьбі 
з корупцією. Керівник МВФ під час 
зустрічі з Юлією Тимошенко обго-
ворила продовження фінансування 
реформ в Україні та програму, яка 
передбачатиме зниження тарифів 
на газ для українців.

«Я не дозволю нікому брати 
ціни на газ монопольні, неринкові, 
які затверджені не ринком, а уря-
дом, які мають 300% рентабельнос-
ті. В той час, коли українці мають 
сьогодні середню заробітну плату 
300 доларів на місяць і середню 
пенсію десь на рівні 65 доларів на 
місяць. І тому все буде збалансова-
но, галузь газова буде абсолютно 
прибутковою, навіть в цьому не 
сумнівайтеся», – запевнила лідер 
«Батьківщини».

За словами Юлії Тимошенко, 
реформування газового сектору 
та створення відкритого ринку 
газу дозволить знизити тарифи 
понад удвічі.

Сергій Биков,
політичний консультант,

голова аналітичного  
центру ІНПОЛІТ

Анастасія Ліберман

Журналісти «20 хви-
лин» продовжують 
моніторити електро-
нні документи, подані 
містянами на розгляд 
місцевій владі.

Підвищити зарплати в ДНЗ
Житомиряни просять місцеву 

владу звернути увагу на рівень за-
робітної плати працівників до-
шкільних навчальних закладів. 
Відповідний документ оприлюд-
нили на онлайн-порталі міської 
ради 15 лютого.

«Уряд України вже довгий час 
намагається забезпечити належну 
якість життя своїх громадян, а саме 
працівників освіти. Але вихователі 
дошкільних закладів, які фінансу-

ються з місцевих бюджетів, суттєвих 
змін у виплаті заробітної плати до 
даного часу не відчули. Влада про-
довжує обіцяти виправити ситуацію, 
що склалася, але чому так часто ви-
никають питання у вихователів про те, 
коли їм підвищать зарплату і чого вза-
галі чекати від чергових змін. Всі, на-
певно, знають ситуацію з підмінними 
вихователями у групах, з суперечками 
із завідуючою дошкільних закладів, 
коли у них буде постійний вихова-
тель. А це говорить в черговий раз 
про те, що працівники, які могли б 
працювати у дошкільних закладах, 
подивившись на заробітну плату, 
підшукують іншу, більш оплачувану  
роботу», – йдеться в електронному 
поданні.

Стерилізація  
не зменшує популяцію 
безпритульних тварин

Ж и томи ря н к а  Ві к торі я 
Григор’єва в електронному доку-

менті просить владу застосувати 
більш жорстокі методи до пробле-
ми з безпритульними собаками. 
Дане прохання опублікували на 
сайті міської ради 14 лютого.

«Шановні депутати, вже нео-
дноразово порушувалося питання 
про відлов безпритульних собак. 
Але проблема в тому, що не вак-
цинація, не стерилізація ніяк не 
зменшують кількість тварин. Хоча 
ви запевняєте людей в тому, що 
відлов і всі належні заходи від-
буваються, але це не так. Взяти, 
наприклад, подвір'я біля житло-
вих будинків, що знаходяться на 
Крошні, а саме зупинка Агроко-
леджу, там не те, що собак не мен-
шає, їх більшає в геометричній 
прогресії. Найголовніше, що ці 
собаки неадекватні, вони кида-
ються на людей, кусають як до-
рослих, так і дітей, а чого тільки 
вартує вагітній жінці пережити 
стрес – передчасні пологи. Їх така 
кількість, що їх треба присипляти, 

бо чіпування не допомагає. До-
поможіть вирішити це питання! 
Я хочу спокійно ходити по вули-
ці, а не обертатися на будь-який 
шум позаду, бо думаю, що на мене 
знову біжить з оскалом безхатній 
пес!» – пише авторка петиції Ві-
кторія Григор’єва.

Петиція вже набрала 7 підпи-
сів, підтримати її можна протягом 
3 місяців з моменту публікації.

Знижка студентам на 
проїзд у маршрутному таксі

Запровадити знижку для 
студентів у громадському тран-
спорті – саме з таким меседжем 
звернувся до чиновників, очевид-
но, студент Дмитро Михаленко. 
За його словами, студентам без 
оплати проїзду і так доводиться 
витрачати багато коштів на на-
вчання та інші потреби.

«Багато хто їздить у маршрут-
ному таксі, особливо учні та сту-

денти у період навчання. Але для 
учнів знижка є, а для студентів – 
нема. Студенти так само їздять 
майже кожен день і платять повну 
ціну проїзду. Особливо важко тим, 
хто і так платить за навчання і не 
з цього міста, де вони навчаються, 
плюс потрібні кошти кожен день, 
щоб хоча б щось перекусити, і піс-
ля цього ще й платити за проїзд. 
Плюс багато кому після цього ще й 
їхати на якісь заняття чи на трену-
вання. В обидва боки потрібно 10 
гривень за день, а їздити потрібно 
щодня. За тиждень це виходить від 
50 гривень. За місяць – приблизно 
від 200 гривень і більше. Особли-
во, коли хочуть підвищити ціну 
на проїзд, тоді студентам взагалі 
буде дуже важко», – пише автор 
документа Дмитро Михаленко.

Петиції мають набрати не 
менше 250 підписів впродовж 
трьох місяців для її подальшого 
розгляду відповідальними осо-
бами Житомирської міської ради.
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Ольга Сідлецька

Депутат від Жи-
томирщини Віктор 
Развадовський опри-
люднив декларацію за 
2018 рік.

15 лютого в Єдиному держав-
ному реєстрі декларацій з’явилося 
одразу два електронні докумен-
ти нардепа-мажоритарника від 
Чуднівського округу: про суттєві 
зміни в майновому стані і щорічна 
декларація.

Згідно з повідомленням про 
зміни в майновому стані Віктор 
Развадовський прикупив землі 
у сусідній Польщі. Земельна 
ділянка № 358-1228 кв. м та зе-
мельна ділянка № 357–746 кв. м 
(яка є ґрунтовою дорогою) при-
дбані народним обранцем у іно-
земних громадян Мартіна Ма-
теуша Ржежзутко та Елізабети 
Марії Ржежзутко за 1656000 грн. 
Власником 1974 кв. м землі 
у Польщі Віктор Йосипович став 

нещодавно – 12 лютого 
поточного року.

Перейдемо до щоріч-
ної декларації нардепа, 
у якій не зазначено жод-
ного члена сім’ї. Віктор 
Развадовський декларує 
2 земельні ділянки, що 
знаходяться у с. Стоянка 
Києво-Святошинського 
району: 1934 кв. м (вар-
тість на дату набуття – 
280430 грн) та 2450 кв. м 
(вартість на дату набут-
тя – 1000000 грн). Обидві 
перебувають у власнос-
ті народного обранця 
з 2009 року.

Дек ларант вказує 
також, що має у власност і 
з 2017 року квартиру у Києві 
площею 110,5 кв. м, яка коштує 
5975200 грн. Також у власності 
Вікторовича Йосиповича пере-
буває будинок у селі Стоянка 
Києво-Святошинського райо-
ну площею 844,9 кв. м вартіс-
тю 2095750 грн, придбаний 
у 2009 році. Крім того, нардеп 
володіє трьома пасажиромісця-
ми у Києві площею 11 кв. м; 13,6 
кв. м; 13,6 кв. м, загальна вартість 

яких складає 1200000 грн. Усі 
вони були придбані у 2018 році.

У декларації за 2018 рік від-
сутня інформація про квартиру 
у Києві площею 154,40 кв. м. та 
гараж площею 17,8 кв. м, натомість 
знаходимо інформацію про дого-
вір дарування квартири та гаража.

Також у декларації Віктора 
Развадовського за 2018 рік немає 
трьох об’єктів в селі Лиманка 
Овідіопольського району Одесь-
кої області – приміщення для 
яхтсмена, машиномісця, при-

міщення кладової. У декларації 
за 2017 рік нардеп зазначав, що 
вони належали йому з 2015 року. 
У електронному документі ж за 
2018 рік знаходимо дані про те, 
що народний обранець отримав 
7554600 грн від продажу трьох 
об’єктів нерухомості, покупцем 
яких став Сергій Півень.

Віктор Йосипович задекла-
рував 4 швейцарські годинники. 
З 2011 року у його власності го-
динники «Patek Philippe», «Jaerger 
Lecoultre» та «Ulysse Nardin», 
вартість яких не зазначена. 
У 2018 році декларант став влас-
ником годинника «Hublot Classic 
Fusion 42 mm» за 136760 грн. З 1982 
року нардеп володіє ювелірними 
виробами, проте ні переліку, ні 
вартості не вказує.

Автопарк Развадовського за 
рік теж зазнав змін. У 2018 році 
він купив і продав 2 автівки. 
Наразі депутат володіє 2 автів-
ками: «BMW Alpina B7» 2017 
року випуску, вартість якої 
3350000 грн, та «Mercedes-Benz G 
63 AMG Універсал-В» 2018 року за 
5600000 грн. Також нардеп на пра-
вах суборенди користується «Audi 
A6» 2015 року випуску, власником 

якого вказаний Антон Розов.
За рік роботи у Верховній 

Раді Віктор Развадовський за-
робив 532358 грн, річна пен-
сія – 203882 грн. Нардеп отримав 
5892 грн відшкодування внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, а та-
кож подарунок у негрошовій фор-
мі – годинник, про який писали 
раніше, вартістю 136760 грн. Автор 
щедрого подарунка, згідно з ін-
формацією, вказаною у деклара-
ції, – Сергій Лопатко. Інші доходи, 
які вказує пан Віктор, – виконання 
гарантійних робіт автомобіля 
«БМВ» (9673 грн) від ТОВ «АВТ 
Баварія Київ», гарантійне обслуго-
вування автомобіля «Ренж Ровер» 
(11614 грн) від ТОВ «ВІДІ-ПАУЕР».

Нардеп декларує готівкою 
700000 грн, 960000 доларів США, 
245000 євро. Крім того, Віктор 
Развадовський зазначає, що має 
кошти на банківських рахунках: 
у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» – 
34329 грн, 13753 доларів, 490 грн; 
у АТ «Ощадбанк» – 20000 євро, 20 
доларів. Крім того, народний об-
ранець має рахунки в польському 
банку «ING Bank Slaski S. A.» – 
469141 польських злотих, 10000 
євро та 10000 доларів.

Руслан Мороз

Волонтери благо-
дійного фонду «Нехай 
твоє серце б’ється» 
спільно з представ-
никами патрульної 
поліції провели ін-
формаційно-просвіт-
ницьку акцію «Біла 
стрічка», під час якої 
вони спілкувалися 
з житомирянами, роз-
давали інформаційні 
матеріали та дарували 
символічні сувеніри.

Мета акції – вкотре привер-
нути увагу людей до проблеми 
домашнього насилля, надати ін-
формацію щодо законодавчої бази 
стосовно профілактики та про-

тидії гендерно-зумовленому на-
сильству, а також надати контакти 
установ, служб, громадських ор-
ганізацій, які можуть допомогти 
у випадку домашнього насильства.

Біла стрічка (white ribbon) 
є символом проти всіх форм 
насильства, а серце –  символ 
справжнього кохання і турботи 
один про одного, саме тому ко-
жен учасник акції отримав сим-
волічні подарунки і тим самим 
підтримав ідею «За кохання без 
насилля».

Акцію «Біла стрічка» в Жито-
мирі вдалося реалізувати в рам-
ках проекту, що впроваджуєть-
ся за підтримки Інноваційного 
фонду з питань взаємодії поліції 
з громадою на засадах партнер-
ства (CPIF), проекту підтримки 
підготовки поліцейських (PTAP), 
що реалізовується в Україні ком-
панією «Агрітім Канада Консал-
тинг Лтд» за фінансової підтрим-
ки уряду Канади.

Під час акції директор БФ 
«Нехай твоє серце б’ється» Ната-
лія Нагорна зазначила: «Сьогодні 

День закоханих, ми всіх вітаємо 
з цим святом. Дуже символічно, 
що наша акція «За кохання без 
насилля» відбулася саме цього 
дня. Я хочу подякувати всім во-
лонтерам, які взяли участь в ак-
ції, та всім житомирянам, яки 
приєдналися до нашої акції, 
підтримали її та заявили свою 

громадянську позицію».
Начальник управління у спра-

вах сім'ї, молоді та спорту Жи-
томирської міської ради Ірина 
Ковальчук сказала, що неочіку-
вано стала свідком акції «Біла 
стрічка» в Житомирі, і кохання 
та насильство – це антиподи, які 
не можуть бути поряд: «Я взагалі 

впевнена, що в нашому суспіль-
стві насильства буде все менше 
і менше, хоча статистика нас не 
дуже радує. Але кохання – це од-
нозначно без насильства. На мою 
думку, кожен, хто отримає білу 
стрічку, задумається про те, чому 
він її отримав та з якої нагоди. 
Тому такі просвітницькі акції, 
які передбачають не зустрічі за 
круглими столами, а інтерактив, 
дуже важливі».

Представники поліції, яки 
брали участь в акції, нагадали, 
що з 11 січня 2019 року почали 
діяти зміни в законодавстві: «Ми 
не хочемо бути осторонь, тому 
що ця проблема є публічною. Як 
наслідок, сьогодні ми долучилися 
до цієї акції, роздаємо календа-
рики з номерами телефонів, білі 
стрічки та максимально хочемо 
донести той меседж, що в будь-
якому випадку звертайтеся за те-
лефоном 102, там вам обов'язково 
допоможуть. Ми не закриті, ми 
завжди відкриті до громадян, але 
ми зможемо вирішити цю про-
блему тільки разом».

Статки Віктора Развадовського у 2018 році:  
нові вартісні автівки, продаж нерухості на понад  
7 млн грн, поповнення колекції годинників

День закоханих у Житомирі пройшов  
під гаслом «За кохання без насилля»
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Пам’ятаємо, шануємо?  
Чи тільки імітуємо?

        Микола Корзун

18 лютого 2019 року ми-
нуло п’ять років від часу 
криваво-жахливого штурму 
Майдану. Фактично того 
дня стався певний злам 
у розвитку драматичних по-
дій, а революція на Майдані 
досягла свого піку.

На жаль, саме 18 лютого 2014 року 
на вулицях Києва у сутичках із право-
охоронцями, а також у протистояннях 
із «тітушками» почали масово гинути 
захисники Майдану. Причому лік заги-
блих одразу пішов на десятки чоловік. 
Саме того дня Україна переконалася, 
що свобода та демократія дістається не 
лише промовами чи мітингами, але й 
кров’ю і смертями. Саме того дня у Ки-
єві загинув і наш земляк, житомирянин 
Яків Зайко. Власне кажучи, Яків Якович 
перебував 18 лютого в одному із епіцен-
трів протистояння між захисниками 
Майдану та загонами «Беркуту», які пе-
ріодично провадили навали – наскоки 
по вулиці Інститутській. Саме під час 
одного із таких наступів Якову Зайку 
стало зле, його намагалися вивести із 
«зони бойових дій», але у літнього чо-
ловіка стався інфаркт, і серце 73-річного 
патріота не витримало. Вже на вході 
станції метро Яків Зайко помер.

У Житомирі про Якова Зайка добре 
знають ще із часів перебудови. Саме 
наприкінці 80-х років минулого століт-
тя у Житомирі виник Громадянський 
Фронт сприяння перебудові (ГФСП), що 
розпочав так звану «декомунізацію», 
яка ніяк не може завершитися й досі. 
ГФСП мав цікаву і водночас дуже демо-
кратичну побудову та структуру, коли 
усі рішення приймалися підкреслено 
колегіально, а керували «фронтом» 
співголови організації. Одним із таких 
співголів був і Яків Зайко. Перебудова 
у Житомирі досі згадується із постат-
тю журналістки Алли Ярошинської, 
яка на хвилі масових антикомуністич-
них настроїв та гасел стала народним 
депутатом СРСР. На цій же хвилі пе-
ребудови Яків Зайко у 1990 році став 
народним депутатом Верховної Ради 
УРСР. Пізніше, коли робота у Верховній 
Раді залишилася позаду, він тривалий 
час ще видавав у Житомирі газету «Го-
лос громадянина», редагував та писав 
книжки, спогади. Жив у Житомирі, 
а потім перебрався до столиці.

У Житомирі за два роки після по-
дій на Майдані на честь Якова Зайка 
відкрили меморіальну дошку. Вона 
розміщена на приміщенні школи № 8 
міста Житомира, оскільки у 1957 році 
Я. Я. Зайко завершив саме у ній свою 

шкільну науку. Зауважимо, що Яків За-
йко увійшов до складу Героїв Небесної 
сотні полеглих на Майдані патріотів, 
а Президент України, враховуючи ви-
датні заслуги загиблого ветерана перед 
Українською державою, присвоїв йому 
звання Героя України (посмертно).

У 2015 році, під час відзначення 
75-річчя від часу народження Я. Я. За-
йка, лунали пропозиції достойно вша-
нувати його пам'ять у місті Житомирі. 
Назвати в честь патріота вулицю. Про-
лунала пропозиція назвати на честь 
Я. Я. Зайка і школу, в якій він навчався. 
Пропозиції надходили як від окремих 
житомирян, так і низки громадських 
організацій, які звернулися до керів-
ництва міста Житомира. У практичну 
площину вирішення цього питання 
припало на завершення 2018 року. 
У грудні 2018-го у приміщенні міськра-
ди відбулося громадське обговорення, 
де пропозиція назвати школу № 8 на 
честь загиблого на Майдані політика, 
журналіста та письменника Якова За-
йка здобула абсолютну підтримку. 
У подальшому процедура передбачала 
обговорення цього питання у колективі 
навчального закладу. Як саме відбувало-
ся його обговорення у стінах ЗОШ № 8 
міста Житомира, детально невідомо. 
Однак відоме рішення зборів педко-
лективу школи № 8, яке гласить про 
те, що збори ОДНОГОЛОСНО не під-
тримали ініціативу щодо присвоєння 
школі імені Якова Зайка. Було названо 
й причину, яка начебто стала на заваді 
згоди педагогічного колективу щодо 
присвоєння школі імені загиблого на 
Майдані патріота. Жодної конкрети-
ки із цього приводу досі не наведено 
і не вказано, де саме і яким чином Яків 
Зайко у своїх спогадах чи мемуарах 
начебто нечемно або ж і зневажливо 
згадував про колектив школи. Але саме 

такою була формальна відповідь, якою 
у школі відреагували на вищеозначену 
ініціативу. При цьому педагогічний 
колектив ЗОШ № 8 порадив ініціато-
рам вшанування пам’яті Якова Зайка 
назвати на його честь редакцію однієї 
із житомирських газет. Бо ж, як відо-
мо, основним кредо життя Якова Зайка 
була якраз журналістика, а не, напри-
клад, педагогіка.

Хтозна, якими резонами та аргумен-
тами керувалися працівники педаго-
гічного закладу, коли на своїх зборах 
ухвалили одноголосне рішення про 
неможливість присвоєння школі іме-
ні Якова Зайка. Цікаво, чому подібне 
рішення було прийнято одноголосно? 
Невже щодо постаті загиблого журна-
ліста у школі існує цілковита єдність 
і одностайність? І зрештою чому пи-
тання про присвоєння імені Я. Я. Зайка 
школі № 8 залежить лише від думки 
колективу педагогічного закладу? До 
речі, із цього приводу можна було б 
очікувати від представників школи не 
лише позицію щодо тотального не-
сприйняття ініціативи громадських 
організацій, але й більш грунтовні та 
змістовні аргументи чи пропозиції. 
Наприклад, щодо того, щоб присвоїти 
одній із навчальних аудиторій (кабі-
нетів) у школі № 8 імені Якова Зайка. 
Як компромісний варіант між пропо-
зицією громадських організацій і педа-
гогічного колективу. Цілком можливо, 
що педколектив школи № 8 добре знає 
когорту своїх видатних випускників, 
серед яких можуть бути видатні люди, 
які відзначилися на ниві служіння 
Батьківщині видатними здобутками чи 
досягненнями. А тому до числа таких 
претендентів, чиє ім’я могла б носити 
школа № 8, могли б належати не менш 
достойні люди. Всього цього ніхто досі 
не знає, але напередодні п’ятирічних 
роковин від часу загибелі Якова Зайка 
відомо лише про рішення педагогічно-
го колективу, який по суті відмовився 
підтримати ініціативу громадськос-
ті. Суть навіть не у відмові, як факту, 
що стався, а у тому, в якій обстановці 
і за яких обставин така відмова була 

ухвалена, але навіть не оприлюднена 
у належний спосіб.

Що буде далі? Поки що невідомо, 
яким чином відреагує громадськість 
Житомира на позицію колективу шко-
ли, який не погодився із присвоєнням 
школі імені Якова Зайка. Зрештою 
неважко передбачити, що тисячі жи-
томирян, які добре знали Якова За-
йка, а тим паче ті, хто був із ним до 
його останньої хвилини, задоволення 
від позиції вчительства ЗОШ № 8 не 
отримали. Більше того, неважко пе-
редбачити невдоволення, а то й навіть 
обурення такою позицією колективу 
школи. Хоча, як кажуть, у кожного – 
своя правда. Хоча нині 75% громадян 
України оцінюють події на Майдані як 
героїчні і визнають загиблих на Май-
дані патріотів героями нашої держави, 
ставлення до подій п’ятирічної давнини 
сьогодні очевидно змінилося. На жаль, 
найбільше приводів для таких переоці-
нок, які зазвичай призводять до забуття 
звитяжних сторінок нашої історії, дала 
нинішня влада. Адже досі не названі 
справжні організатори та виконавці 
розстрілів та загибелі людей під час 
особливо жорстоких протистоянь на 
Майдані. Революція Гідності, яка могла 
стати унікальним шансом для початку 
модернізації українського суспільства 
і надати найшвидших імпульсів для 
зламу олігархічно-кланової системи 
в Україні, залишилася у нашій пам’яті 
лише символом жертовності народу, 
який так і не зміг доконати дракона 
корупції, несправедливості і автори-
таризму. Загибель патріотів на Май-
дані, а потім десяток тисяч смертей 
у ході війни на Донбасі перетворилися 
більше на статистику, до якої в Україні 
звикли. Можливо, й звістка про реак-
цію педагогічного колективу ЗОШ № 8 
якраз і засвідчила про те, що справжнє 
вшанування героїв і патріотів одними 
лише табличками та меморіальними 
дошками не відбувається. Шана і по-
вага, так само, як і вдячна пам’ять, 
заслуговується чимось іншим. А чим 
саме – ми поки що не можемо відпові-
сти? Ми – поки що у пошуці!
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Правоохоронці 
розшукують мо-
лодика, ймовірно, 
причетного до 
вбивства.

У Житомирі скоєно 
подвійне вбивство, пра-
воохоронці розшукують 
підозрюваного. Про це 
повідомляє прес-служба 
ГУ Нацполіції в Житомир-
ській області.

Згідно з повідомлен-
ням, до правоохоронців 
надійшла інформація про 
конфлікт у приватному до-
моволодінні обласного цен-
тру. Прибулі за вказаною 
адресою поліцейські ви-
явили у будинку тіла двох 
жінок із слідами насильницької 
смерті. Попередньо встановлено, 
що у будинку проживали 41-річна 
жінка зі своєю 21-річною дочкою. 
У них виник конфлікт із невідо-

мим чоловіком.
Триває встановлення всіх об-

ставин події. Попередня правова 
кваліфікація – ч. 2 ст. 115 (Умисне 
вбивство) Кримінального кодек-

су України. Такі дії ка-
раються позбавленням 
волі на строк від 10 до 15 
років або довічним по-
збавленням волі. Наразі 
правоохоронці розшуку-
ють 26-річного молоди-
ка – Василя Григоровича 
Подорожнього, жителя 
м. Житомира, знайомого 
вбитої дівчини. Поліцей-
ські припускають, що він 
може бути причетний до 
вбивства.

Його прикмети: зріст 
близько 180 см, худорля-
вої тілобудови, волосся 
русяве. На підборідді 
має родиму пляму. Був 
одягнений у темний одяг, 
при собі може мати рюк-
зак темно-сірого кольору.

«Шановні громадя-
ни! Якщо ви володієте будь-якою 
інформацією щодо місця знахо-
дження розшукуваного, повідомте 
за телефонами: 40-74-75 або 102», – 
просять у поліції.

До Попільнянсько-
го відділення поліції 
надійшло повідо-
млення від місцевих 
жителів про виявлен-
ня на околиці лісу 
між двома селами тіла 
чоловіка.

Нині за цим фактом розпо-
чато кримінальне провадження та 
тривають заходи для встановлення 
особи загиблого. Про знахідку до 
поліції повідомив житель с. Па-
рипси уранці 14 лютого.

«На місці події, на відстані 
близько кілометра від дороги між 
селами Парипси та Саверці, у лі-
совій канаві, поліцейські виявили 
труп невідомого чоловіка зі сліда-
ми насильницької смерті. За цим 
фактом розпочато кримінальне 
провадження за ознаками право-
порушення, передбаченого ст. 115 
(Умисне вбивство) Кримінального 
кодексу України», – інформує прес-

служба поліції.
Наразі поліцейські встановлю-

ють особу загиблого та просять 
відгукнутись громадян, які воло-
діють будь-якими відомостями 
щодо події. За попереднім висно-
вком експертів, смерть чоловіка 
настала близько двох місяців тому.

Йо г о п ри к ме т и :  зріс т 
170–175 см, вік від 40 до 60 років, 
середньої тілобудови, очі сірого 

кольору, волосся коротке, мав ка-
пловухість та незначні залисини.

Бу в од я г н у т и й: куртка 
балонева темно-синього кольо-
ру, жилетка чорного кольору 
з двома карманами по боках та 
двома карманами зверху, светр 
темного кольору з капюшоном, 
спортивні штани темного кольо-
ру, кросівки спортивного типу, 
шкіряні чорні рукавиці.

Бердичівський місь-
крайонний суд виніс 
вирок більше 1.5 року 
ув’язнення молодику, 
який незаконно заво-
лодів 75 тис. грн.

«Бердичівською місцевою про-
куратурою здійснено публічне 
обвинувачення у справі за фактом 
неодноразового скоєння уроджен-
цем Києва шахрайства, вчиненого 
за попередньою змовою із іншою 
особою, що завдало потерпілим зна-
чної шкоди. Вироком Бердичівського 
міськрайонного суду особу визнано 
винною у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 2 ст. 190 КК України та 
призначено покарання у виді 1 року 
6 місяців позбавлення волі», – пові-
домляє прес-служба прокуратури 
Житомирської області.

Йдеться про те, що 25-річний 
уродженець Києва, який прожи-
ває у Ружинському районі, спіл-

куючись по телефону з іншим 
чоловіком, особа якого слідством 
не встановлена, вступив із ним у по-
передню злочинну змову, спрямова-
ну на заволодіння чужим майном.

У подальшому, задля втілення 
своїх шахрайських планів, вони 
розробили схему та розподілили 
між собою злочинні ролі. Зокрема, 
невстановлений спільник телефо-
нував потерпілій (своїми жертва-
ми зловмисники вибирали жінок 
пенсійного віку) та повідомляв, що 
її син перебуває у поліції і для його 
звільнення та уникнення кримі-
нальної відповідальності потрібна 
певна сума. Роль збирача коштів ви-
конував 25-річний спритник. Таким 
чином, протягом червня 2018 року 
шахраї встигли повідомити трьом 
жінкам про «кримінальні» пригоди 
їхніх синів, заволодівши грошовими 
коштами та матеріальними цін-
ностями на загальну суму понад 
75 тис грн. До того ж якщо у когось 
не вистачало грошей, не гребували 
ювелірними прикрасами – золоти-
ми ланцюжками, каблучками.

Повідомляє прес-
служба прокуратури 
Житомирської об-
ласті.

Прокуратурою Житомирської 
області здійснено підтримання 
публічного обвинувачення у спра-
ві за фактом вчинення розбою, 
спрямованого на заволодіння 
майном у великих розмірах, по-
єднаного із заподіянням тяжких 
тілесних ушкоджень, а також 
вбивства з корисливих мотивів, 
вчинене жителем Пулинського ра-
йону, який раніше вчинив умисне 
вбивство.

«Установлено, що 32-річний 
житель Пулинського району, 
раніше судимий за жорстоке 
вбивство (відбув 11-річний строк 
покарання), у травні минулого 
року, пізно увечері, з метою не-
законного заволодіння чужим 
майном проник у кафе, що у с. 
Мартинівка Пулинського райо-
ну. Присутність в одній з кімнат 

відпочинку власника кафе, який 
охороняв приміщення, не стала 
грабіжнику на заваді. Навпаки, 
у нього виник умисел на вбивство 
з корисливих мотивів. Завдавши 
кілька ударів руками та ногами 
72-річному чоловіку та збивши 
його з ніг, злочинець відшукав 
дерев’яну палицю, якою забив 
потерпілого до смерті, завдавши 
йому майже 20 ударів. Скоївши 
жорстоке вбивство, чоловік вчинив 
грабіж, не гребуючи нічим: під-
бирав усе, що бачив, починаючи 
від грошових коштів, музичного 
центру, камери зовнішнього на-
гляду – закінчуючи викрутками, 
дюбелями, попільничкою і навіть 
разовими пакетиками кавового 
напою та чаю. Вироком Ново-
град-Волинського міськрайонного 
суду від 14.02.2019 особу визнано 
винною у вчиненні злочину за 
п. п.6,13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК 
України та призначено покарання 
у виді довічного позбавлення волі 
з конфіскацією усього майна, що є 
власністю засудженого», – йдеться 
у повідомленні.

Подвійне вбивство  
у Житомирі: у будинку 
знайшли мертвими  
матір із дочкою

Поліцейські встановлюють 
особу загиблого, тіло якого 
знайшли у лісі на Житомирщині

На Житомирщині 
засуджено 25-річного 
чоловіка, який 
ошукав пенсіонерів

На Житомирщині 
довічне ув’язнення 
отримав вбивця-
рецидивіст
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Тимчасова державна 
допомога дітям, батьки 
яких ухиляються  
від сплати аліментів

До Андрушівського бюро пра-
вової допомоги за консультацією 
звернулась Антоніна Козубенко 
(ім’я та прізвище змінені з етичних 
міркувань, – прим. автора). Жінку 
цікавило, чи може вона отриму-
вати допомогу від держави, якщо 
батько дитини ухиляється від спла-
ти аліментів і місце проживання 
його невідоме. Роз’яснення з цього 
питання, в межах проекту «Я маю 
право!», надали фахівці Андрушів-
ського бюро правової допомоги.

Якщо місце проживання або 
перебування батька невідоме, або 
він ухиляється від сплати аліментів, 
або не має можливості утримувати 
дитину, дитині призначається тим-
часова державна допомога з ура-
хуванням матеріального стану сім'ї, 
в якій виховується дитина.

Тимчасова допомога призна-
чається в разі:

– рішення суду про стягнення 
аліментів з одного з батьків не ви-
конується у зв'язку з ухиленням від 
сплати аліментів або відсутністю 
у боржника коштів та іншого май-
на, на які за законом може бути 
звернено стягнення;

– щодо одного з батьків 
здійснюється кримінальне про-
вадження або він перебуває на 
примусовому лікуванні, у місцях 
позбавлення волі, визнаний в уста-
новленому порядку недієздатним, 
а також перебуває на строковій 
військовій службі;

– місце проживання (пере-
бування) одного з батьків не вста-
новлено. (Постанова Кабінету Мі-
ністрів України від 22 лютого 2006 
№ 189 «Порядок призначення 
та виплати тимчасової держав-
ної допомоги дітям, батьки яких 
ухиляються від сплати аліментів, 
не мають можливості утримува-
ти дитину або місце проживання 
яких невідоме»).

Тимчасова допомога призна-
чається і виплачується за місцем 
проживання (перебування) одно-
го з батьків, який утримує дитину, 
управліннями праці та соціального 
захисту населення.

Для призначення допомоги 
необхідно звернутися до органу 
соціального захисту населення за 
місцем проживання (перебування) 
та подати наступні документи:

– заяву за формою, затвердже-
ною Мінсоцполітики;

– копію свідоцтва про наро-
дження дитини;

– довідку про реєстрацію місця 
проживання (перебування) ди-
тини;

– довідку про реєстрацію місця 
проживання (перебування) одер-
жувача;

– декларацію про доходи 
і майновий стан осіб, які зверну-
лися за призначенням усіх видів 
соціальної допомоги (заповню-
ється на основі довідок про доходи 
кожного члена сім'ї).

КОЛОНКА

ФОКУС УВАГИ:  
що коментують житомиряни 
у мережі Інтернет

Анастасія Ліберман

Журналісти «20 
хвилин» продовжуть 
моніторити новини, 
на які найчастіше 
реагували житоми-
ряни у соціальних 
мережах. Ми виокре-
мили ТОП-новини за 
тиждень.

ТОП‑1. Неочікуване 
рішення проблеми: готель 
«Житомир» пропонують 
перепрофілювати на 
житло

Перепрофілювати приміщен-
ня у житловий фонд, а потім пе-
редати безкоштовно це житло 
житомирянам пільгових катего-
рій. Сергій Ткачук зареєстрував 
на сайті міської ради електронну 
петицію з відповідною пропо-
зицією. Житомиряни почали 
активно коментувати новину.

«Хай би одразу петицію за 
повернення комунізму, націо-
налізацію і п’ятирічки збирали. 
Життя людей нічого не вчить», – 
пише Сергій Роздум.

«Дуже гарна ідея. Але я пере-
конана, що їй не дадуть життя. 
У нашій країні усі проекти пра-
цюють проти людей», – коментує 
Оксана Білокір.

«Панове, всі готелі (в облас-
них центрах України) в СРСР 
побудовані за одним проек-
том! А нині пропоную відвіда-
ти м. Чернівці! А лиш потім 
коментувати про стан готелю 
в Житомирі! Або готель в Іва-
но-Франківську. Там друга си-
туація», – дописує Юрій Павлюк.

«Почему не могут сдавать 

в аренду под коммерческую не-
движимость 150 грн /м2×18 600 
м2=1 629 000грн×12месяц=+-20 м
лн грн. Стоимость за три года 
отбивается 60 млн грн. Смысл 
продавать?» – пропонує Сергій 
Шапран.

«Це взагалі нереально! Про 
що думав автор, коли писав цю 
петицію? Іноді люди не розумі-
ють певних речей, проте сунуть 
свого носа у справи, далекі від 
них! Потрібно зважено підхо-
дити до того, що надумав опри-
люднити на загал», – обурено 
коментує Анжела Страйко.

ТОП‑2. Житомирським 
пільговикам відмовляють 
у безкоштовному проїзді 
маршрутом № 23

У соцмережі житомиряни 
активно обговорювали новину 
про те, що в маршрутних таксі 
під номером 23 з’явилося ого-
лошення, в якому йдеться, що 
пенсіонери та інваліди не мають 
права на пільговий проїзд, тому 
повинні оплачувати повну вар-
тість квитка.

«Водій сказав, що лише 3 
пільгових категорії наразі пере-
возитимуть, а інакше власники 
домалюють одиничку і їздити-
муть, як приміська маршрутка – 
ось це і є показовим. Це реаль-
ність транспортної реформи, яку 
впроваджують вже 4-й рік», – 
пише Роман Мусійчук.

«Ліквідувати їх, калік! При-
вести в порядок муніципальний 
транспорт, закупити автобуси 
і ніколи не мати діла зі злими 
і нелюдимими перевізниками», – 
пропонує Ліана Тарасова.

«Я щодня іду на роботу на 
23, і на цей маршрут купа скарг: 
незрозумілий графік, водії запа-
люють цигарки, не встигнувши 
доїхати до кінцевої зупинки, мо-
жуть не доїхати до кінця, якщо 
вже нема людей. І люди мовчать, 

бо в Слободу-Селецьку більше 
нічого не їде!» – коментує Інга 
Якименко.

«Якби у перевізника віді-
брали ліцензію на перевезення 
пасажирів, тоді б такого не було. 
Пенсіонери та інваліди, які отри-
мують 1 тис. 500 гривень пенсії, 
не люди? Чи не заробили без-
коштовного проїзду?» – дописує 
Ірина Бігун.

«А вот у меня вопрос, а по-
чему частный предприниматель 
в лице перевозчика должен за 
СВОИ кровные деньги забо-
титься о благосостоянии пенси-
онеров? И тут вопрос не в том, 
заслужили ли они, а в том, кто 
должен за них платить, и по мое-
му мнению, перевозчики уж точ-
но не обязаны это делать, если 
город отказывается», – підтримує 
перевізника Дмитро Богатирчук.

ТОП‑3. Програма 
«Муніципальна няня». 
Бабуся може отримувати 
зарплату за виховання 
своїх онуків

Бабуся або дідусь, які догля-
дають за своїми онуками, мо-
жуть отримувати за це зарплату. 
Це стало можливо завдяки уря-
довій програмі «Муніципальна 
няня». Як повідомляє Державна 
служба зайнятості, щоб стати 
муніципальною нянею, необхід-
но зареєструватися фізособою 
підприємцем або юридичною 
особою, яка надає послуги з до-
гляду за дітьми до 3-х років.

«Интерестно, какая «няня» 
будет заниматься с ребёнком за 
1500 грн в месяц? Даже не 1500, 
а 800 с налогами? Это смешно! 

Если мама не сидит в декрете и не 
занимается воспитанием ребёнка 
по закону до 3-х лет, а идёт рабо-
тать на минзарплату и пользуется 
услугами няни, которой нужно 
платить как минимум 20 грн/час 
(это если знакомая), а нет то 40/+, 
вот и посчитайте; мама за месяц 
не заработает этих денег, чтобы 
компенсировать няню за неделю. 
Так что пусть мамочки занимают-
ся своими детками, а папочки со-
здают им все условия для этого», – 
коментує Катерина Олейник.

«Нагадаємо, з 2019 року 
в Україні запрацювала програ-
ма допомоги батькам – «Муніци-
пальна няня», в рамках якої сім'я 
зможе щомісяця отримувати від 
держави допомогу в розмірі 1626 
гривень на відшкодування зарп-
лати няні. Це не з/п няні. З/п няні 
визначаєте ви разом. А держава 
компенсує сім'ї, яка винаймає 
няню. От і все. Вона не оплачує 
її. І в принципі з нею діла не 
має. А має діло з сім'єю», – пише 
Олександр Капаль.

«От наче ідея хороша, а реа-
лізація, як завжди, на нульовому 
рівні! Сума дуже мала для того, 
аби няня працювала з дитиною 
навіть 3–4 години на день. Якщо 
вже й вирішили подати компен-
сацію як зарплатню для бабусі чи 
дідуся, то це вже зовсім інша істо-
рія», – дописує Неля Ковалінська.

«Якщо я дійсно буду віддавати 
кошти своїй мамі (бабусі сина), 
то нормальна сума до пенсії їй. 
Це гарна ідея, проте не всі бабусі 
можуть сидіти днями з онука-
ми», – коментує Марія Левківська.

Ми і надалі слідкуватимемо 
за подіями, які стали знаковими 
та важливими для житомирян.
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До 1 квітня триває 
прийом документів 
для отримання ком-
пенсації.

Програма підтримки біз-
несу від ОДА продовжена на 
2019 рік – підприємці, які беруть 
кредит до 1,5 млн грн, можуть 
отримати відшкодування 18%, 
понад 1,5 млн грн – 400 тис. грн.

Про це розповів 24 січня в. о. 
директора департаменту агро-
промислового розвитку та еко-
номічної політики ОДА Віктор 
Градівський.

«Обласна програма під-
тримки малого та середнього 
підприємництва користуєть-
ся популярністю та показує 
результат, тому вона діятиме 
і у 2019 році. Документи від 
підприємців прийматимемо 
до 1 квітня. Умови залишають-

ся незмінними», – сказав Віктор 
Градівський.

У 2019 році обласною про-
грамою передбачено 3 млн грн 
на підтримку малих та середніх 
підприємців.

Відшкодування підприєм-
цям, які отримали кредит на 
розвиток власної справи понад 
1,5 млн грн, здійснюватиметь-
ся таким чином: 400 тис. грн 
компенсації ділитиметься на 
кількість місяців користування 
кредитом (до 36 місяців) і ви-
плачуватиметься щомісячно.

Остаточне рішення щодо що-
місячного розміру компенсації 
приймається комісією.

Програма поширюється на 
всі сфери виробництва – хар-
чові продукти, текстиль, одяг, 
шкіра, папір, х імречовини, 
гумові і пластмасові вироби, 
комп’ютери, автотранспортні 
засоби, меблі тощо. Підприємці 
не зможуть лише взяти кредит 
на виробництво тютюнових ви-
робів та алкогольних напоїв.

Претенденти на отримання 
відшкодування частини 
відсоткової ставки за 
кредитами повинні 
відповідати наступним 
вимогам:

• зареєстровані на території 
Житомирської області;

• не мають заборгованості пе-
ред державним і місцевими бю-
джетами зі сплати податків, зборів 
та інших обов’язкових платежів;

• реалізують бізнес-проекти, 
спрямовані на створення нових 
робочих місць;

• працюють у межах видів ді-
яльності, визначених Порядком.

Претенденти можуть 
отримати кредити на:

• придбання устаткування, об-
ладнання, інших основних засобів 
виробничого призначення;

• модернізацію технологічно-
го процесу виробництва з метою 
зниження його собівартості;

• удосконалення системи 
управління виробничим про-
цесом;

• впровадження технологій 
енергоефективності у виробни-
чий процес;

• розроблення нових видів 
продукції (товарів);

• промоцію бізнесу і пошук 
нових ринків збуту.

Банками-партнерами даної 
програми є ПАТ КБ «Приват-
Банк», АТ «Ощадбанк», ПАТ 
«Укрексімбанк», ПАТ АБ «Укргаз-
банк», ПАТ «Кредобанк», АТ «ОТП 
БАНК».

Документи необхідно подати 
до департаменту агропромис-
лового розвитку та економічної 
політики Житомирської ОДА за 
адресою: м. Житомир, вул. Мала 
Бердичівська, 25, каб. 206. Необ-
хідну інформацію також можна 
отримати за телефонами: (0412) 
47-44-37, 47-44-92 та в банках-парт-
нерах Програми.

За матеріалами прес-
служби Житомирської ОДА

Влада від імені штабу 
«Батьківщини» масово 
пропонує громадянам по 
500 гривень за підтримку 
Юлії Тимошенко. Відпо-
відні випадки фальшивих 
телефонних пропозицій 
зафіксувала служба безпеки 
партії «Батьківщина» в усіх 
регіонах України.

Так, людям дзвонять на особисті номе-
ри, представляються працівниками шта-
бу партії та пропонують їм голосувати за 
Юлію Тимошенко. У разі згоди обіцяють 
заплатити 500 грн частинами – до і після 
голосування. За кожну загітовану людину, 
яка надасть паспортні дані, теж пропону-
ють винагороду.

У «Батьківщині» з’ясували, що масовий 
обдзвін людей відбувається з телефонних 
номерів, які належать колекторській ком-
панії, що вже тривалий час проводить 
різноманітні соціологічні опитування на 

замовлення БПП «Солідарність».
Хвиля таких провокацій почалася 

після того, як демократичні кандидати 
в президенти – Юлія Тимошенко, Ан-
дрій Садовий, Анатолій Гриценко та 

інші – публічно підписали Меморандум 
про чесні вибори в ефірі каналу «1+1». 
Підписанти заявили, що команда Поро-
шенка розгорнула цілу мережу підкупу 
виборців по всій країні, а кілька авто-

ритетних ЗМІ надрукували матеріали 
з фактажем, який підтвердив, що По-
рошенко хоче купити українців, щоб 
залишитися при владі.

«Батьківщина» заявляє, що будь-які 
пропозиції винагороди за підтримку Юлії 
Тимошенко є фальшивкою та провокацією, 
організованою владою.

За нашою інформацією, масштабни-
ми фальсифікаціями проти Юлії Тим-
ошенко та мережею підкупу виборців 
у штабі чинного президента займається 
народний депутат Сергій Березенко. Від-
повідальним за фальсифікацію соціо-
логічних даних є народний депутат Ігор 
Гринів, який є власником соціологічної 
компанії «Socis». А контролює це все осо-
бисто Петро Порошенко.

Ми хочемо нагадати їм, а також всім 
українцям, які беруть участь у фальсифі-
каціях, що це є порушенням, яке карається 
законом. За злочини доведеться відповідати 
всім, хто так чи інакше долучиться до спо-
творення волевиявлення громадян.

Команда Юлії Тимошенко вміє вигра-
вати вибори чесно і закликає інших кан-
дидатів чинити так само.

Заява партії «Батьківщина»

Підприємці Житомирщини, які взяли 
кредит, можуть отримати компенсацію  

з обласного бюджету

Влада пропонує людям гроші 
нібито від імені Юлії Тимошенко   

ГОЛОСУЙ НИТКОЮ
Що робити, якщо вас змушують голосувати 

за когось і вимагають підтвердження
 

...ЗРОБІТЬ ВЛАСНИЙ ВИБІР!

Вам необхідні 
ножиці та синя 
нитка

1

2 3

4

Підготуйте від-
різок потрібної 
довжини

Складіть нитку 
у формі галочки

 

Покладіть нитку 
на потрібну по-
зицію у бюлетені. 
Сфотографуйте. 
Тепер у вас є 
докази! Приберіть 
нитку, і...

БЮ
ЛЕТ

ЕН
Ь

В ІНТЕРНЕТІ ЖАРТУЮТЬ:



11 Середа, 20 лютого 2019WWW.ZT.20MINUT.UA Тема номера

Руслан Мороз

У Житомирі 15 лю-
того знову почалася 
«війна» між переві-
зниками й чинов-
никами мерії, однак 
жертвами цих «бойо-
вих дій» стали знову 
жителі міста.

У маршрутках № 23 з̀явилися 
оголошення, що з 15 лютого пере-
візник відмовляється перевозити 
пільговиків.

«У ході перевірки було вста-
новлено, що в салонах автобусів 
розміщені оголошення щодо пе-
ревезення певних пільгових ка-
тегорій громадян за свій рахунок 
з 15.02.2019 року. Дані оголошення 
було вилучено та долучено до до-
кументів перевірки», – інформують 
у міській раді.

Заступник начальника управ-
ління транспорту та зв'язку Жито-
мирської міської ради Валентин 
Васянович розповів, що управлін-
ня транспорту доручило переві-
знику ФОП Добровінському зняти 
всі оголошення з салонів автобусів. 
За результатами перевірки скла-
дено акт про порушення умов до-
говору з наступним накладенням 
штрафних санкцій.

Сам перевізник Олег Добро-
вінський у своїй заяві пояснює свої 
дії тим, що «не може конкурувати 
з другими маршрутами та несе 
величезні фінансові втрати». Те ж 
саме він підтвердив у телефонній 
розмові з журналістами.

Спробуємо розібратися в си-
туації, яка виникла в місті вже до-
сить давно, але ніяким чином не 
вирішується. На сьогодні повністю 
відсутня система комунікації між 
жителями міста та мерією. Влада 
нас не просто не чує, а, можливо, 
взагалі не бажає цього робити?!

Голова громадської організа-
ції, яка займається відстоюванням 
інтересів містян «Центр розвитку 
громади та суспільних комуніка-
цій», Олександр Рошко наводить 
приклад: «Ми відкриваємо сьо-
годні Фейсбук і читаємо, що водій 
нагрубив, водій когось набив, ко-
гось висадив… Але міська влада, 
чиновники, які повинні реагувати 
на це, ніяким чином не реагують! 
Їм взагалі байдуже, тому що за це 
з них ніхто не питає!»

Міський голова Сергій Сухом-
лин обіцяє вирішити проблему 
транспорту, його заступник 
з транспортних питань Дмитро 
Ткачук обіцяє… А тим часом обі-
цяної нової транспортної мережі 
і пріоритету для комунального 
транспорту так ніхто і не поба-
чив. Кількість дублюючих рух 
комунального транспорту при-
ватних маршруток росте, як на 
дріжджах, при цьому управління 

транспорту дивується, чому падає 
виручка ТТУ, і жодним чином не 
реагує на пропозиції управління 
про внесення змін у вже існуючі 
маршрути. Здається, що Дмитро 
Григорович став забувати про 
те, що саме він курує не тільки 
комунальне підприємство, а й 
приватних перевізників, які і ва-
лідатори обіцяли встановити піс-
ля підвищення тарифу, і рухомий 
склад оновити, але замість цього 
GPS-трекери самостійно вимкну-
ли і їздять, як заманеться, бо не 
виконують графіків руху і не не-
суть за це ніякої відповідальності.

Дуже зручна позиція. Про-

вальна реформа заступника мера 
і байдужість управління тран-
спорту вбивають не лише кому-
нальне трамвайно-тролейбусне 
управління, а й усю транспортну 
систему загалом.

Будь-яка проблема не вирішу-
ється у міській раді. Але у цьому 
випадку міська рада повинна 
забезпечити якісне транспортне 
сполучення. Містян не повинно ці-
кавити, хто це буде робити. Влада 
повинна чітко розписати правила, 
яких всі будуть дотримуватися. 
Цього немає. Потрібно нарешті 
вивчити пасажиропотік з ураху-
ванням не лише тих маршруток, 

які «прописані» в місті, але й усіх, 
які курсують вулицями міста. А це 
й приміські маршрути, які чомусь 
обслуговують саме центр міста. 
Вони також знімають пасажиро-
потік. Немає правил комунікації 
між пасажиром та водієм.

«Заходить дитина, і водій ви-
магає у неї учнівське посвідчення. 
Це, може, правильно, але де це 
написано? Дитина у вісім років 
не повинна вступати в конфлікт 
з водієм, а водій з дитиною тим 
паче! Яким чином водій має спіл-
куватися з дитиною? Хто повинен 
це контролювати? Цього, на жаль, 
не знає ніхто. Кожен гребе на себе. 
Бізнес знахабнів! А громада про-
йшла бар'єр байдужності. Будуть 
бити, вбивати, красти, ґвалтувати, 
але кожен перехреститься, скаже: 
слава Богу, що не мене, та піде 
далі», – обурюється Олександр 
Рошко.

Приміські маршрути перетя-
гують на себе частину пасажирів, 
які можуть заплатити. А ті, хто 
не може, їдуть міськими марш-
рутами, які практично не отри-
мують за це кошти та їм ніхто 
не збирається їх компенсувати, 
незважаючи на гучні заяви місь-
кого голови. Тобто знову ми маємо 
повну відсутність комунікації між 
членами громади і владою. Доки 
ми самі не будемо захищати свої 
інтереси, ніхто наші інтереси не 
захистить. Досить сумні висновки, 
але почалося все з одного оголо-
шення у маршрутці…

Про це заступник 
начальника Управ-
ління ДСНС у Жито-
мирській області Олег 
Шахрай повідомив 
під час брифінгу для 
представників ЗМІ.

Напередодні чергового волеви-
явлення народу це питання буде 
обговорюватися все частіше. Про 
це повідомляють у прес-службі 
У ДСНС у Житомирській області.

«Наразі активно тривають об-
стеження приміщень, де розташо-
вуватимуться виборчі дільниці. 
Розпочалися вони ще із 3 січня 
поточного року. Загалом фахівцям 
ДСНС Житомирщини до 15 бе-

резня необхідно перевірити 1249 
об’єктів, де проходитимуть вибо-
ри. Наші підрозділи додатково 
відвідають виборчі дільниці вже 
після призначення голів та членів 
виборчих комісій, аби провести 
з ними відповідні інструктажі 
з правил пожежної безпеки. Зо-
крема, проінструктуємо, як ко-
ристуватися вогнегасником та як 
діяти у разі виникнення пожежі», – 
розповів Олег Шахрай.

Також Олег Миколайович по-
яснив, що безпосередньо виборчі 
дільниці фахівці ДСНС не переві-
ряють, тому що вони знаходяться 
на конкретних об’єктах. Це при-
міщення, які виділяють керівники 
об’єктів. Це можуть бути школи, 
дитсадки, будинки культури тощо.

Відповідальність за належну 
організацію та дотримання проти-

пожежного режиму безпосередньо 
на виборчій дільниці несе голова ви-
борчої дільниці, керівник об’єкта, на 
якому вона розташована, та особи, 
визначені відповідними докумен-
тами. На керівників таких об’єктів 
покладаються обов’язки з утриман-
ня приміщень виборчих дільниць, 
як і в цілому будівель, в яких вони 
розташовані, у безпечному проти-
пожежному стані; забезпечення їх 
первинними засобами пожежога-
сіння, а також своєчасне й повне 
виконання протипожежних заходів 
відповідно до чинного законодав-
ства з питань пожежної безпеки.

Олег Шахрай нагадав, що 
більше 8 років тому неприємна 
ситуація сталася у Ємільчинсько-
му районі. Там через порушення 
правил експлуатації пічного опа-
лення виникла пожежа на об’єкті, 

де мала бути виборча дільниця. 
Тоді голова виборчої дільниці був 
змушений в екстреному порядку 
переносити її в інше місце. Ряту-

вальники переконані, що завдяки 
відповідальній та наполегливій 
роботі фахівців подібних випадків 
знову вдасться уникнути.

Транспортний безлад у Житомирі: 
бездіють чиновники, а страждають люди

До 15 березня фахівці ДСНС перевірять  
1249 об’єктів, на яких розташовувати- 
муться виборчі дільниці 
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Анастасія Ліберман

Щомісяця ми го-
туємо афішу івентів, 
і щоразу переконує-
мо вас, що наступний 
місяць буде насиче-
ний цікавими поді-
ями, не варто бути 
вдома – обов'язково 
вирушайте в подо-
рож!

Так ось з березнем та ж істо-
рія, і ми закликаємо вас подо-
рожувати, відпочивати і вивчати 
куточки рідної України. А куди 
саме можна поїхати, ми розпо-
вімо далі.

Велике жіноче ралі
Коли: 8 березня
Де: м. Київ
У столиці України у Між-

народний жіночий день про-
йде клубне змагання з ралі на 
серійних автомобілях. У змаган-
нях можуть брати участь тільки 
жіночі екіпажі (пілот і штурман), 
а рух учасників буде проходити 
за маршрутом-легендою в рам-
ках правил дорожнього руху 
України.

Фестиваль вина  
у Берегові 2019

Коли: 8–10 березня.
Де: м. Берегово.
Міжнародний фестиваль 

вина у Берегові проводить Ви-
нний Лицарський Орден святого 
Венцела, члени якого взяли на 
себе зобов'язання відродити та 
популяризувати винну славу 
Берегівщини. Традиція про-
водити фестиваль «Біле вино» 

з'явилася ще у 2000 році. З тих 
пір закарпатські винороби що-
річно ранньою весною збира-
ються в Берегово на центральній 
площі Кошута і протягом 3 днів 
пропонують продегустувати свої 
кращі зразки вина минулорічно-
го врожаю. Зазвичай програма 
міжнародного фестивалю вина 
у Берегові включає дегустацію 
кращих сортів закарпатських 
вин, виставку-продаж облад-
нання для виробництва вина, 
обмін досвідом між виноробами, 
розіграш лотереї, конкурси, фо-
товиставку, виступи музикантів 
і танцювальних колективів, пісні 
і танці, присвячені вину.

Масляна у Пирогові
Коли: 9–10 березня.
Де: с. Пирогів.
У Національному музеї на-

родної архітектури та побуту 
«Пирогово» відбудеться свят-
кування Масляної. Тут можна 
поринути у стародавній обряд 
Колодія, якого наші предки 
вважали Богом шлюбу, любові, 
злагоди і здоров'я. На Співочому 
полі будуть проходити різні за-
бави: катання на конях, перетягу-

вання канату, змагання на колоді, 
«бивання Зими»; якщо буде сніг, 
то гості зможуть покататися на 
санях, побудувати снігову фор-
тецю і пограти в сніжки.

«Варишська палачінта»
Коли: 9–10 березня.
Де: м. Мукачево.
Свято млинців у Мукачеві. 

Цей фестиваль присвячений про-
щанню з зимою та зустрічі весни. 
Під час заходу будуть готувати 
млинці (палачінти) з різноманіт-
ними начинками і вишуканими 
соусами. Також гості зможуть 
спробувати традиційні сири, 
мед, вино, домашню випічку та 
шоколад від місцевих майстрів. 
Заплановано й марафон з ви-
пічки оригінальних млинців. На 
фестивалі виступатимуть україн-
ські творчі колективи, ансамблі. 
На гостей чекають конкурси й 
забави. Свято триватиме з 11.00 
до 22.00.

«Lviv Fashion Week»
Коли: 20–24 березня.
Де: м. Львів.
Львівський Тиждень Моди – 

проект міжнародного формату, 
що проводиться за стандартами 
світових тижнів моди ready-to-

wear. Lviv Fashion Week орієн-
тований на створення можли-
востей економічного розвитку 
для українських брендів ready-
to-wear, підтримку молодих 
дизайнерів.

Львівський Тиждень Моди 
проводиться у Львові з 2008 
двічі на рік, навесні та восени. 
Сьогодні це одна з наймасштаб-
ніших модних подій у Східній 
Європі, яка щосезону приймає 
понад 12 000 відвідувачів і зна-
чну кількість міжнародних гос-
тей – редакторів, фотографів, 
блогерів, інсайдерів індустрії 
моди. Географія учасників охо-
плює Україну, Польщу, Білорусь, 
Грузію, Вірменію, Угорщину, 
Хорватію, Словенію, Латвію, 

Естонію, Францію, Італію, Іс-
панію, Ізраїль.

Lviv Fashion Week пропо-
нує дизайнерам різні варіанти 
представлення: подіумні покази 
основного розкладу, презента-
ції, покази на окремих лока-
ціях, презентації аксесуарів, 
шоуруми, участь у програмі 
підтримки молодих брендів 
Brand Factory. Щосезону пока-
зи та презентації дизайнерів 
доповнюються освітньою про-
грамою, в яку входять лекції 

експертів індустрії моди, круглі 
столи та обговорення, майстер-
класи.

«Чеховфест»
Коли: 21–31 березня.
Де: м. Суми.
У Сумах вже всьоме відбу-

деться традиційний театраль-
ний фестиваль «Чеховфест». Ціла 
плеяда відомих українських ар-
тистів (Лариса Руснак, Ахтем Се-
їтаблаєв, Світлана Орличенко та 
інші) грають галерею незабутніх 
образів – реальних людей, зна-
менитих і невідомих. Загалом 
під час заходу гості побачать 11 
вистав Сумського, Київського, 
Івано-Франківського, Сєвєродо-
нецького театрів.

Демонструватимуть спектаклі 
у двох локаціях: в Академічно-
му театрі драми та комедії та 
Сумському театрі для дітей та 
юнацтва.

Лауреати визначаються у та-
ких номінаціях: краща режису-
ра, краще сценографічне рішен-
ня, краще музичне оформлення, 
найвражаюча зона мовчання, 
краща пластика та хореографія, 
монолог, найяскравіша реакція 
публіки.

Цвітіння  
карпатських долин

Коли: кінець березня.
Де: Українські Карпати.
Весна – це прекрасний час, 

коли природа пробуджується 
і з'являється можливість на-
солоджуватися нею всіма фі-
брами душі. Це чудовий час, 
щоб поїхати в Карпати і на-
решті побачити відомі долини 
крокусів і пролісків, вистачить 
вже дивитися на них по теле-
візору. Починається цвітіння 
в середині березня і триває 
до кінця квітня, а значить є 
достатньо часу, щоб відпра-
витися в подорож!

Фестивалі березня в Україні:  
афіша яскравих подій
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Суд призначив 
порушнику покаран-
ня у вигляді 850 грн 
штрафу.

Прокурором Бердичівської 
місцевої прокуратури, який забез-
печував розгляд справи, підтри-
мано в судовому засіданні обста-
вини, викладені у протоколі про 
адміністративне правопорушення, 
пов’язане з корупцією, вчинене 
депутатом сільської ради Берди-
чівського району. Про це повідо-
мляє прес-служба прокуратури 
Житомирської області.

Беручи до уваги позицію про-
курора щодо наявності в таких 
діях ознак адміністративного 
правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 172–6 КУпАП, Бердичів-
ський міськрайонний суд визнав 
депутата сільської ради винним 
та виніс постанову про притяг-
нення його до адміністративної 
відповідальності у виді штрафу 
на суму 850 грн.

Йдеться про те, що депутат 

сільської ради, який, відповідно 
до Закону України «Про запо-
бігання корупції», є суб'єктом 
відповідальності за правопору-
шення, пов’язані з корупцією, 
зобов’язаний був подати що-
річну (за 2016 рік) декларацію 
особи, уповноваженої на ви-
конання функцій держави або 
місцевого самоврядування, до 
31.03.2017 року.

Однак, схоже, депутат вирішив 

встановити своєрідний антире-
корд, подавши без поважних при-
чин зазначену декларацію лише 
через рік – 28.03.2018.

І хоча свою вину в інкримі-
нованому йому правопорушенні 
визнав повністю, пояснення при-
чин несвоєчасної подачі, мовляв, 
спершу неналежно працював сайт 
НАЗК, а потім й взагалі електро-
нний ключ виявився зламаний – 
суд визнав непереконливими.

Руслан Мороз

19 лютого відбуло-
ся перше засідання 
Окружної виборчої 
комісії № 62 з виборів 
Президента України.

Відповідно до Закону України 
«Про вибори Президента України» 
та Постанови Центральної Вибор-
чої Комісії від 27 грудня 2018 року 
№ 253 «Про початок виборчого 
процесу чергових виборів Пре-
зидента України 31 березня 2019 
року» комісія вирішила перші 
технічні питання. Крім того, чле-
ни комісії відповідно до Закону 
прийняли персональну присягу 
Члена виборчої комісії.

Крім членів комісії, на засідан-
ні буди представники засобів ма-
сової інформації та представники 
Міжнародної місії спостереження 
за виборами Президента України 
від ОБСЄ/БДІПЛ.

Нагадуємо, що відповідно 
до частини третьої статті 17 
Закону України «Про вибори 
Президента України» виборчий 
процес чергових виборів Пре-
зидента України розпочинається 
за дев’яносто днів до дня голо-
сування. Центральна виборча 
комісія оголошує про початок 
виборчого процесу шляхом 
прийняття рішення не пізніш 
як за дев’яносто один день до 
дня голосування.

На даний час на вулицях міста 
ми можемо спостерігати, що по-
вністю все заполонили палатками 
з передвиборчою агітацію, а на 
білбордах кандидати обіцяють 
практично рай на землі. Але чим 
все це закінчиться, говорити ще 
дуже рано, тому чекаємо на ви-
бори. Єдине, в чому всі кандидати 
згодні, те, що вибори будуть дуже 
складними та буде застосовано 
дуже багато сумнівних політтех-
нологій та фальсифікацій.

Антирекорд: депутат сільради 
подав щорічну декларацію…
через рік після передбаченого 
законом терміну

У Житомирі відбулося  
перше засідання Окружної 
виборчої комісії

Жителі Житомир-
щини продовжують 
активно переходити 
до Православної церк-
ви України – 32 грома-
ди провели збори та 
вирішили приєдна-
тись до єдиної україн-
ської церкви.

Учора, 18 лютого, збори про-
вели у с. Симони Ємільчинсько-
го району, а сьогодні, 19 лютого, 
у с. Зелена Поляна Пулинського 
району. Про це повідомляє прес-
служба РДА.

За інформацією РДА, у Пу-
линському та Ємільчинському 
районах жителі зібрались на збо-
ри громади та проголосували за 
рішення про перехід із УПЦ МП 
до Православної церкви України. 
У с. Зелена Поляна рішення було 

одноголосним.
Таким чином упродовж місяця 

на Житомирщині вже 32 громади 
вирішили перейти із УПЦ МП 
до ПЦУ, із них 4 – у Малинсько-
му районі, по 3 – у Любарському, 
Чуднівському та Житомирському 
районах.

Громада, яка першою виявила 
таке бажання – с. Ворсівка Малин-
ського району, – відповідно до роз-
порядження голови ОДА Ігоря 
Гундича офіційно приєдналась 
до Православної Церкви України 
та перереєструвала статут.

«Кожна громада Житомир-
щини, яка вирішить приєднатися 
до Православної Церкви України, 
буде захищена! Гарантуємо всебіч-
ну підтримку священникам і ві-
рянам. Підтримаємо право людей, 
які хочуть ходити на службу до 
єдиної української незалежної 
церкви. Якщо священник про-
ти – вирішує громада. Незалежній 
Україні – незалежну церкву!» – за-
значив Ігор Гундич.

У рамках проведен-
ня корпоративного 
тижня донора Жито-
мирський обласний 
центр крові запрошує 
приєднатися до акції 
безоплатного добро-
вільного донорства.

Оскільки в місті існує про-
блема з недостатньою кількістю 
донорів, з 18 до 22 лютого міс-
тян запрошують добровільно 
здати кров.

На сьогодні потребу у донор-
ській крові мають реанімаційне 
відділення, терапевтичні відді-

лення, хірургічні відділення, які 
не забезпечені кров’ю в повному 
обсязі. До прикладу, хірургічне 
відділення забезпечено лише на 
22% від потреби, а терапевтичне 
відділення – на 25%. Стан вико-
нання зобов’язань лікарень щодо 
формування кількості донорів 
у 2018 році у місті Житомирі: по-
треба в донорах згідно із заявкою 
лікарень склала 3208, а фактична 
кількість донорів – 2079.

Подаруйте шанс на життя 
тому, хто цього потребує, за 
адресою: м. Житомир, вул. Ки-
бальчича, 16, КУ «Житомир-
ський обласний центр крові», 
години прийому донорів: 8.00–
13.00 (крім суботи та неділі). 
Телефони для довідок: 33-30-24, 
моб. 063–822–19–62.

32 громади 
Житомирської 
області перейшли  
до Православної 
церкви України

Житомирян 
запрошують 
долучитись до 
акції «Кров дарує 
небайдужий»
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      Віктор Мельниченко

Популярна українська 
співачка Лєна Дарк нещо-
давно презентувала нову 
пісню «Заходьте в гості», на-
голосивши, що ми усі, укра-
їнці, – велика сім'я і маємо 
об'єднуватися, жити в мирі.

Артистка виступає на різних майданчи-
ках в Україні та за кордоном. Але не оми-
нає можливості взяти участь у мистецьких 
заходах на рідній Житомирщині. Під час 
одного з них ми й поспілкувалися.

�� Лєна, коли у Вас з'явилося ба-
жання співати?

– Пісню полюбила ще змалку, адже 
росла у співочій родині. У дитинстві часто 
бешкетувала, постійно робила якусь шко-
ду. І співи, музика хоч трохи відволікали 
мене від бешкету. Маленькою виступала 
в дитсадках, у школі. Окрім звичайної 
школи, закінчила ще й музичну – по класу 
акордеона. Співала в хорі «Веселі нотки» 
(нині «Кольорові пташки»), ходила на різні 
гуртки в рідному Хорошеві.

�� Багато хто співає в дитинстві, 
але не всі стають професійними 
артистами. Чому обрали саме цей 
шлях?

– Співаючи для близьких, друзів, я ба-
чила, що цим дарую їм радість. І мені за-
хотілося поділитися цим світлом з якомога 
більшою кількістю людей. Однією з рис 
мого характеру є скрупульозність. До всього 
підходжу виважено, відповідально. Саме 
тому відшліфовувала свої вокальні дані, 
активно вчилася, робила дихальні вправи, 
щоб правильно поставити голос. Закінчила 
Житомирський інститут культури за спе-
ціальністю «Естрадний вокал».

�� Ваше справжнє ім'я Олена 
Шевчук. Як же Ви стали Лєною 
Дарк?

– Питання про вибір псевдоніму по-
стало, коли в столиці почала працювати 
з Петром Чорним. Він був моїм продюсе-
ром, у нас була спільна пісня. Він – Чорний, 
а я стала Дарк. А взагалі Лєна – означає світ-

ла, Дарк – темна. Якщо люди ставляться 
до мене добре – для них я світла, а якщо 
псують мені нерви – я одразу стаю для них 
темною. Псевдонім – це мій талісман від 
негативу.

�� Яким досягненням у творчос-
ті найбільше пишаєтесь?

– Кожен крок однаково цінний. Най-
більша нагорода – це, звісно, любов публі-
ки. Особливою для мене є нагорода від 
Житомирської єпархії Української право-
славної церкви, яку мені вручив Владика 
Никодим. Також маю відзнаку за благо-
дійність, допомогу знедоленим діткам – це 
також маленька місія, яку я радо виконую 
спільно з Богданом Купчинським та його 
організацією «Все робимо самі». Я отримала 
звання «Відкриття року» на Всеукраїнсько-
му фестивалі «Шлягер року». Це також одна 
з моїх важливих сходинок.

�� Вас часто можна побачити на 
фото з колегами-артистами. Друж-
бою та співпрацею з ким особливо 
пишаєтеся?

– Я вмію дружити і радіти за успіхи 
колег. Усіх їх дуже люблю. Не хочу називати 
імена, щоб когось не забути. Дякую Богу за 
всіх, кого зустріла на своєму шляху. Най-
перше це автори моїх пісень. Якщо говори-
ти про рідну Житомирщину, то я вдячна 
легендарній групі «Фрістайл», яка запро-
сила мене кілька років бути гостею їх соль-
них концертів у нашому краї та по Україні. 
Щиро бажаю якнайшвидшого одужання 
нашій улюблениці Ніні Кірсо та бажаю 
доброго здоров'я всім друзям і колегам.

�� Розкажіть про новини Вашої 
творчості та що плануєте найближ-
чим часом.

– Минулий рік був плідний на пісні. 
Ми з командою випустили композиції 
«Сердце без руля», «Не вигадуй, любий», 
«Дика троянда». Нещодавно я повернула-
ся з Німеччини, де мала щастя дарувати 

свої пісні місцевим жителям на запрошен-
ня благодійниці пані Каріни. Приймали 
дуже тепло, разом співали українських 
пісень, які там дуже люблять. Однак рідну 
Україну не проміняю на жодну іншу кра-
їну. Незабаром слухачам презентую нову 
пісню про стосунки дітей з батьками. Це 
буде свого роду застереження батькам про 
неувагу до дітей. У планах – концерти та 
запис нових пісень.

�� Що б Ви побажали нашим 
читачам та усім, хто починає свій 
творчий шлях?

– Бажаю всім, попри все, йти до своєї 
мети, розвивати талант, даний Богом. І сво-
їм мистецтвом, своєю працею прославляти 
Творця. Якщо віриш – обов'язково досягнеш 
успіху! З Божою поміччю, з вірою в серці 
і щоденною працею над собою можна під-
корити будь-які вершини.

Лєна Дарк: «З Божою поміччю, 
вірою й щоденною працею 
підкорюються будь-які вершини»



15 Середа, 20 лютого 2019WWW.ZT.20MINUT.UA Власна кишеня

На початку лютого 
медіа та соцмережі 
заполонили панічні 
заголовки про те, що 
мешканцям багато-
квартирних будинків 
доведеться платити за 
воду і тепло сусідів.

Адже у 2019 році почне діяти 
нова методика розподілу спо-
житих комунальних послуг між 
мешканцями. У чому полягають 
зміни та як економити за нових 
умов, розповідає Центр громад-
ського моніторингу та контролю.

Облік за лічильником
Відповідно до закону «Про ко-

мерційний облік теплової енергії 
та водопостачання», усі житлові 
об’єкти необхідно обладнати 
зовнішніми приладами обліку 
гарячої та холодної води і тепла. 
Загальнобудинкові лічильники 
може встановити оператор зо-
внішніх інженерних мереж (напр. 
місцевий водоканал, якщо йдеть-
ся про холодну воду, чи місцеве 
теплоенерго, якщо йдеться про 
гарячу воду та опалення). Вартість 
приладу і його встановлення буде 
розподілена між споживачами 
і додана до тарифу.

Мешканці будинку можуть та-
кож купити лічильник самі, попе-
редивши про це відповідну службу 
й оплативши його встановлення. 

Крім того, обладнати багатоповер-
хівки загальними лічильниками 
може за свій кошт місцева влада.

За словами міністра регіональ-
ного розвитку, будівництва та ЖКГ 
України Геннадія Зубка, сьогодні 
відсутність лічильників вигідна 
монополістам, які надають кому-
нальні послуги, адже споживачі 
платять за уявні нормативи.

«Зараз ми маємо 78% будин-
кових лічильників (у житлових 
будинках, – ред.). У нас є міста, 
які повністю закрили це питан-
ня – Луцьк, Київ і Вінниця – на-
ближаються до 100% позначки. 
Дуже важливо, щоб ми взагалі 
перестали обговорювати норма-
тиви. Норматив – це віртуальна 
історія, яка дуже вигідна моно-
полістам – від теплоенерго до 
облгазів», – переконаний Зубко.

З 1 серпня 2020 року держава 
штрафуватиме операторів зо-
внішніх інженерних мереж за 
відсутність загальних лічильників 
води і тепла у багатоквартирних 
будинках.

Спочатку договори
Наявність загального лічиль-

ника у будинку дозволяє мешкан-
цям сплачувати лише за фактично 
отримані послуги. Однак вона не 
скасовує необхідності мати інди-
відуальні прилади обліку в квар-
тирах. Адже нова методика перед-
бачає, що небаланс, тобто різницю 
між показниками загального та 
суми квартирних лічильників, 
додатково оплачуватимуть меш-
канці будинку.

Якщо всі жителі будинку ма-
ють власні лічильники, то пере-
витрати розподілятимуть про-
порційно до споживання кожної 
квартири.

«У будинках зі 100% оснащен-
ням квартирними лічильниками 
вимірюється небаланс між будин-
ковим обсягом і сумою споживан-
ня в квартирі. Весь цей небаланс 
розподіляється пропорційно на 
кожне приміщення», – розпові-
дає заступник директора депар-
таменту Київводоканалу Юрій 
Терещенко.

Якщо ж не всі жителі будинку 
мають лічильник у помешканні, 
тоді небаланс ляже на їхні плечі, 
пояснюють експерти. Вони при-
пускають, що у такому разі різни-
цю розділять лише між такими 
споживачами.

Поки що нова методика не за-
стосовується, кажуть у Мінрегіоні. 
Вона запрацює тільки тоді, коли 
споживачі укладуть нові договори 
із підприємствами, які здійсню-
ють тепло-, водопостачання та 
водовідведення. Більше того, один 
із документів, на які спираються 
нові правила, – закон «Про житло-
во-комунальні послуги» – набуває 
чинності лише з 1 травня 2019 
року. «До того часу нарахування 
населенню за комунальні послуги 
має здійснюватися за чинними до-
говорами та правилами», – йдеться 
у повідомленні Мінрегіону.

Відповідальні мешканці
Економити за нової методи-

ки розподілу вартості послуг між 

споживачами можна, якщо дбай-
ливо ставитись до водопроводів 
та тепломереж. За інформацією 
фахівців, наявні комунікації 
у більшості випадків побудовані 
ще за радянських часів, а тому є 
застарілими і зношеними. Аналіз 
свідчить, що подекуди втрати те-
пла сягають 50%. Частина енергії 
губиться ще дорогою від котельні 
до будинку, частина – всередині 
будівлі через погане енергозбере-
ження й неефективний розподіл 
тепла. А частина – вже безпосе-
редньо у квартирах. Причиною 
втрат води є діряві труби у міських 
комунікаціях та самих будинках, 
а також несправні крани в квар-
тирах.

Аби заощадити ресурси 
і кошти споживачів, експерти 
радять проводити енергоаудит, 
а за його результатами – енерго-
модернізацію будівель. За даними 
Мінрегіону, наразі в Україні є 300 
енергоаудиторів, які вже видали 
перші енергетичні сертифікати 
будинків. Відомство співпрацює 

з асоціаціями ОСББ у кожній об-
ласті за програмами Фонду енер-
гоефективності.

За підрахунками енергоауди-
торів, утеплення фасадів дозво-
ляє зекономити 40–60% на теплі. 
Герметичні вікна й утеплений 
дах зменшує суму в платіжках на 
15–20%. Встановлення лічильника 
тепла з терморегулятором забез-
печує від 30 до 45% економії, а ін-
дивідуального опалення – до 50%.

Водночас, щоб уникнути пе-
реплат за втрати води, фахівці 
радять слідкувати за станом труб 
у будинку, а також за недобро-
совісними сусідами. Адже часто 
причиною невідповідності суми 
квартирних лічильників із за-
гальним водоміром є шахрайство 
окремих мешканців. Експерти 
наголошують, що відповідальни-
ми повинні бути не лише поста-
чальники житлово-комунальних 
послуг, а й самі споживачі. Лише 
спільними зусиллями вдасться 
заощадити гроші і природні 
ресурси.

Якщо ви маєте 
бажання допомагати 
дітям, подарувати їм 
справжню родину, ви 
можете взяти дітей 
на виховання і ство-
рити прийомну сім’ю 
або дитячий будинок 
сімейного типу.

У такому будинку можуть 
виховуватися від 5 до 10 дітей. 
Також дитячі будинки сімейного 
типу щомісяця можуть отриму-
вати від 22 до 50 тис. грн, – інфор-
мує Житомирська ОДА. Дитячий 
будинок сімейного типу – це мрія 
кожної дитини жити у сім’ї.

«Коли дитину вилучають 
з сім’ї, то вона втрачає все. Дитячі 
будинки сімейного типу необхідні, 
бо абсолютно кожна дитина мріє 

про сім’ю і у таких будинках ти 
створюєш для неї сімейний зати-
шок. Це і є найголовніший плюс. 
Звісно й держава допомагає та ви-
діляє кошти для діток. Я бажаю 
усім, хто має можливість забрати 
дитину, але вагається, бути рішу-
чими і подарувати дитині сім’ю», – 
розповідає вихователь ДБСТ із 
міста Коростень Лілія Стець.

Покрокова інструкція 
створення дитячого 
будинку сімейного типу 
(ДБСТ):

1. Звернутися до служби 
у справах дітей за місцем про-
живання: консультація фахівців, 
проходження співбесіди та по-
дання пакету документів.

2 . Складання акту обсте-
женн я житлово-побу тових 
умов: спеціаліст центру соці-
альних служб для сім'ї дітей та 
молоді складає акт обстеження 
житлово-побутових умов.

3. Навчання з питань вихо-
вання: проходження навчання 
з питань виховання дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування в регіональному цен-
трі соціальних служб для сім'ї 
дітей та молоді.

4. Взяття на облік у канди-
дати: після проходження курсу 
видається довідка про його про-
ходження, а також рекоменда-
ція центру соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді щодо 
включення у кандидати в єди-

ний банк даних.
5. Отримання рішення про 

створення ДБСТ: на засіданні 
комісії по захисту прав дітей 
розглядається заява і докумен-
ти; видається рішення про ство-
рення ДБСТ.

6 .  Пошук д ітей:  служба 
у справах дітей за місцем прожи-
вання дає інформацію про дітей, 
які перебувають на обліку і мо-
жуть бути влаштовані у ДБСТ; 
служба видає направлення на 
знайомство і встановлення кон-

такту з дитиною з урахуванням 
віку прийомних батьків і з ура-
хуванням рекомендацій за ре-
зультатами навчання.

7. Рішення про влаштування 
дитини у ДБСТ: засідання комі-
сії з захисту прав дітей, на якому 
буде винесено рішення про вла-
штування дитини у ДБСТ, з якою 
встановлено контакт.

За детальною інформа-
цію звертайтеся до Служби 
у справах дітей ОДА за тел.: 
(0412) 47–50–11.

Як не платити зайве  
за воду і тепло

Жителі Житомирщини можуть 
створити дитячий будинок 
сімейного типу і отримувати  
до 50 тис. грн щомісяця
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ДОЛАРОВА СВОБОДА.  
Як зміняться валютні операції?

5 популярних запитань  
про урядовий проект 
«Муніципальна няня» 

Новий закон «Про 
валюту», ухвалений 
депутатами у червні 
минулого року, наре-
шті почав діяти.

Однак чи зможуть українці 
скористатись «валютною свобо-
дою»? Центр громадського моні-
торингу та контролю, з’ясував, що 
зміниться для громадян.

В очікуванні дозволів
Просуваючи закон «Про ва-

люту», керівники Нацбанку на-
голошували, що він дозволить 
захистити національну економі-
ку та фінансову систему від криз, 
а також забезпечить свободу ва-
лютних операцій за європейським 
зразком. Більшість змін, які він 
запроваджує, спрямовані на юри-
дичних осіб, тобто бізнес. Утім, 
деякі пункти торкаються і фізич-
них осіб. Зокрема, це можливість 
купувати валюту онлайн та вкла-
дати гроші за кордон без ліцензії.

Також 2019 року почала ді-
яти постанова НБУ, що надає 
право фінустановам обмінювати 
валюту через банкомати. «Меню 
платіжного пристрою повинно 
містити інформацію про курс 

купівлі-продажу готівкових іно-
земних валют та повідомлення 
для фізичної особи-нерезидента 
про можливість здійснення зво-
ротного обміну невикористаних 
коштів у гривнях у касі того банку, 
тієї фінансової установи, яким на-
лежить платіжний пристрій, за 
умови наявності квитанції/чека 
банкомата», – йдеться у постанові.

Досі українські банки такої по-
слуги не надавали і поки не зби-
раються змінювати свою політику. 
Винятком хіба є RwS банк, який 
минулого року встановив банкома-
ти із продажу валюти в міжнарод-
ному аеропорту «Бориспіль». Утім, 
обмінний курс у них значно від-
різняється від середньоринкового, 
тож для споживачів користуватись 
таким сервісом невигідно.

Щодо обміну валюти онлайн, то 
раніше така опція була доступна в ін-
тернет-банкінгу Приватбанку. Після 
націоналізації установи послугу за-
крили. Інші ж банки не поспішали 
запроваджувати онлайн-обмінник, 
з одного боку, через відсутність дер-
жавного регулювання, з іншого – че-
рез потребу розробки технічного 
забезпечення для таких операцій.

Обмінник онлайн
Відповідно до закону, банки 

та інші фінансові компанії змо-

жуть продавати валюту онлайн 
фізичним особам. Але не більше 
суми, що еквівалентна 150 тисяч 
гривень, на день.

«Онлайн-купівля – це те, чого 
ми чекали більше ніж 10 років. 
Це не тільки просто для клієнтів, 
це зручно: один клік – і ти купив 
валюту, тобі не потрібно виходи-
ти з дому, шукати по відділеннях 
валюту. Ти усуваєш операційний 
ризик: не несеш цю валюту в ру-
ках. Водночас це дуже зручно 
для банку, тому що знижуються 
витрати на інкасацію відділень 
і знижуються ризики», – зазначи-
ла начальник управління казна-
чейства «Банку Форвард» Наталя 
Шишацька.

Тим часом у Приватбанку вже 
оголосили про запуск оновленої 
послуги. У мобільному додатку 
«Приват24» клієнти зможуть мит-
тєво купувати і продавати долари 
та євро. При цьому валюта конвер-
туватиметься безготівково: клієнт 
зможе отримати гроші лише на 
свій рахунок. Миттєвої видачі 
готівки не буде.

«У терміналі самообслугову-
вання можна буде вставити ва-
лютну купюру і після конвертації 
в гривню отримати зарахування 
на свій гривневий рахунок. А мож-
на не вставляти купюру, можна 

вибрати в терміналі два свої ра-
хунки – валютний і гривневий, і за 
допомогою терміналу провести 
покупку або продаж валюти», – 
уточнив член правління Приват-
банку Олексій Шабан і додав, що 
перераховувати валюту третім 
особам не дозволять.

У банку обіцяють, що «При-
ват24» стане відкритою платфор-
мою, доступною для клієнтів всіх 
українських банків. Щоб здійсню-
вати платежі, у додатку можна 
буде зареєструвати інші картки. 
У Приватбанку прогнозують, що 
клієнти купуватимуть не більше 
1 тисячі доларів на добу.

Скептики зауважують, що 
онлайн-обмін валют буде не дуже 
популярним через те, що україн-
ці віддають перевагу готівці і не 
схильні зберігати заощадження 
в банках. Прихильники цифрової 
економіки більш оптимістичні 
у своїх прогнозах. Але всі схо-
дяться на думці, що нововведення 
загалом не збільшить попит на 
валютні операції серед населення.

Інвестиції без довідок
З 7 лютого держава також 

спростить процедуру іноземних 
інвестицій для українців. Рані-
ше, щоб купити нерухомість за 
кордоном, потрібно було отри-

мувати індивідуальну ліцензію 
НБУ. Закон «Про валюту» таку 
вимогу скасовує. Натомість 
він вимагає лише повідомити 
Нацбанк про операцію, а також 
запроваджує інвестиційний лі-
міт у 50 тисяч євро, який згодом 
може зрости.

«Якщо ми будемо бачити, що 
у нас ситуація поліпшується, 
і такі операції не призводять до 
відтоку капіталу, то, дійсно, ми 
будемо і надалі піднімати ліміт», – 
пообіцяв заступник голови НБУ 
Олег Чурій.

Крім того, закон збільшує 
обсяги закордонних грошових 
переказів з 15 до 150 тисяч гри-
вень на рік. Також ліміт зросте 
для поштових грошових відправ-
лень. Його планують збільшити 
з 300 до 10 тисяч євро. Ці зміни 
важливі для тих, хто не має ра-
хунку в банку і здійснює разову 
транзакцію.

Таким чином, без індивідуаль-
ної ліцензії НБУ українці зможуть 
інвестувати в цінні папери на гло-
бальних ринках, вкладати гроші 
в бізнес за кордоном, відкрива-
ти рахунки в іноземних банках 
тощо. За словами представників 
Нацбанку, у майбутньому держа-
ва планує зняти всі обмеження 
з валютних операцій.

З 2019 року в Україні 
запрацював ще один 
вид соціальної допомо-
ги новоспеченим бать-
кам – «муніципальна 
няня». Це додаткова 
грошова допомога від 
уряду молодим сім’ям.

Крім щомісячних 860 гривень 
виплат на дитину, сім’я зможе без-
поворотно щомісяця отримувати 
ще 1 626 гривень на відшкодування 
послуги няні – незалежно від того, 
виходить мама на роботу чи зали-
шається у декретній відпустці.

На це уряд у Державному бю-
джеті заклав 500 мільйонів гривень. 
Цією безповоротною допомогою 
від уряду зможуть скористатися 
25 тисяч сімей.

Отже, 5 найбільш поширених 
у суспільстві запитань про муні-
ципальну няню та відповіді на них.

�� 1. Чи обов’язково мамі 
виходити на роботу для 
того, щоб отримати ком-
пенсацію за послугу «Му-
ніципальна няня»?

Незалежно від того, виходить 
мама на роботу чи залишається 
у декретній відпустці, вона може 
укласти договір про здійснення до-
гляду за дитиною до трьох років 
з муніципальною нянею та отрима-
ти додаткову допомогу на дитину.

�� 2. Чи можуть родичі 
дитини – бабуся або дідусь – 
бути муніципальною нянею?

Можуть, обмежень немає. По-
трібно лише зареєструватися або 
фізичною особою-підприємцем, 
або юридичною особою, яка надає 

послугу догляду за дітьми до 3-х 
років. Це особливо вигідно тим ба-
бусям чи дідусям, яким не вистачає 
страхового стажу до пенсії.

�� 3. Хто може найняти 
муніципальну няню?

Найняти муніципальну няню 
та укласти з нею договір про здій-
снення догляду за дитиною до 
трьох років може один із батьків 
або опікунів дитини до трьох років. 
Достатньо обрати няню, укласти 
з нею офіційний договір, який не 
потребує нотаріального завірення, 
і подати документи у найближче 
управління соцзахисту.

Крім заяви про надання до-
помоги, потрібно додати копію 
договору з нянею, свідоцтво про 
народження дитини, копію сто-
рінок паспорту мами або тата, 
підтверджуючі документи про 
оплату послуги няні (виписка 

з банківського рахунку, розрахун-
кова квитанція тощо).

�� 4. Чи може муніци-
пальна няня мати декілька 
договорів?

Буває так, що сім'я наймає 
няню не на повний робочий день. 
У такому випадку муніципальна 
няня має змогу оформити два до-
говори з різними сім'ями – одній 
допомагати до обіду, іншій – по 
обіді. Офіційне оформлення няні 
дасть змогу обом сім'ям отриму-
вати від держави додатково 1 626 
гривень до щомісячних 860 грн 
виплат на дитину.

Або навпаки. У сім'ї двоє ма-
леньких дітей і одна няня. У такому 
випадку є право у батьків оформи-

ти два договори з однією муніци-
пальною нянею і отримувати до-
датково на кожну дитину 1 626 грн.

�� 5. Яким має бути до-
говір батьків з муніципаль-
ною нянею?

Укладання договорів регулю-
ється Цивільним кодексом України. 
Стаття 639 цього документа гово-
рить, що договір може бути укла-
дений у будь-якій письмовій формі.

Розроблення та затвердження 
типової форми договору законодав-
ством на сьогодні не передбачено. 
Тому документ може мати довільну 
форму. Головне, щоб у ньому була 
зазначена детальна інформація про 
послугу, яку надаватиме муніци-
пальна няня.
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Держпродспоживслужба  
у Житомирській області від-
звітувала про роботу у 2018 році

Руслан Мороз

Головне управління 
Держпродспожив-
служби у Житомир-
ській області 13 люто-
го 2019 року провело 
публічний звіт про 
результати роботи 
у минулому році.

У квітні цього року Держпрод-
споживслужба відзначатиме вже 
третю річницю діяльності Голов-
ного управління і Держпродспо-
живслужби в цілому, але за досить 
незначний період служба вже має 
реальні результати роботи: посту-
пово змінюється та впроваджується 
законодавство, адаптоване до стан-
дартів Європейського Союзу, засто-
совуються нові ефективні методи 
здійснення державного контролю 
за безпечністю харчових продуктів, 
об’єктів життєдіяльності, товарів та 
послуг, якими ми, як кінцеві спо-
живачі, користуємося щодня.

За останній рік відбулися зна-
чні зміни у законодавчій сфері, 
що регламентують роботу Дер-
жпродспоживслужби: уведено 
в дію новий закон «Про держав-
ний контроль за дотриманням 
законодавства про харчові про-
дукти, корми, побічні продукти 
тваринного походження, здоров’я 
та благополуччя тварин», змінено 
критерії, за якими оцінюється 
ступінь ризику суб’єкта господа-
рювання та визначається кратність 
здійснення заходів державного 
нагляду, прийнято закон «Про 
інформацію для споживачів щодо 
харчових продуктів», який набере 
чинності в червні цього року, та 
низка інших нормативно-право-
вих актів, застосування яких на 
практиці призведе до суттєвих 
позитивних змін у сфері безпеч-
ності та якості харчових продуктів.

Звичайно, протягом минулого 
року на території області виника-
ли надзвичайні ситуації, пов’язані 
зі спалахами африканської чуми 
свиней, та спалахи гострих кишко-
вих інфекцій, однак усі вони були 
оперативно локалізовані та лікві-
довані. Працівники служби спра-
цювали ефективно та вжили усіх 
необхідних заходів реагування.

Протягом минулого року 

зареєстровано 3 спалахи афри-
канської чуми свиней, внаслідок 
чого було встановлено карантин 
у трьох пунктах. Протягом 2018 
року було зареєстровано 61 не-
благополучний пункт в епізоо-
тичному відношенні зі сказу тва-
рин. За результатами проведених 
лабораторних досліджень було 
виявлено 99 хворих тварин, 71% 
з яких – лисиці.

В епізоотично неблагопо-
лучних районах проводяться 
оздоровчі заходи. З метою про-
філактики сказу тварин в області 
минулого року було вакциновано 
258 тис. тварин. Окрім того, в пе-
ріод із 6 до 15 жовтня 2018 року 
проводилась масштабна кампанія 
пероральної вакцинації диких 
м’ясоїдних тварин за допомогою 
авіаційного транспорту, внаслідок 
чого було оброблено 85% загаль-
ної площі області.

Всього з початку 2018 року 
було виявлено 611 позитивно ре-
агуючих на лейкоз тварин.

У Житомирській області за-
реєстровано 3 спалахи гострих 
кишкових інфекцій, внаслідок 
яких постраждало 18 осіб, в т. ч. 6 
дітей до 17 років. За аналогічний 
період минулого року також було 
зареєстровано 3 спалахи, під час 
яких перехворіло 38 осіб, з них 32 
дітей до 17 років.

Два спалахи були пов’язані 
з об’єктами підвищеного епіде-
мічного ризику: спалах вірусного 
гепатиту «А» серед учнів загально-
освітньої школи І–ІІІ ст. с. Холосне 
Коростенського району (перехво-
ріло 5 дітей), спалах сальмонельо-
зу серед відвідувачів кафе «Ранчо» 

у м. Малині (перехворіло 5 дорос-
лих) та один побутовий спалах 
гастроентероколіту стафілококової 
етіології в Андрушівському ра-
йоні, де захворіло 8 осіб, з них 1 
дитина до 17 років.

Окрім того, у 2018 році по об-
ласті зареєстровано 5 побутових 
випадків захворювання на боту-
лізм, внаслідок яких постражда-
ло 5 осіб, в т. ч. 1 дитина шести 
років Один випадок закінчився 
летально. Причинами отруєння 
стали продукти домашнього ви-
готовлення: домашня тушонка та 
консервовані гриби.

У 2018 році зареєстровано 5 ви-
падків отруєння грибами в побуті 
з 5-ма потерпілими, серед яких 
одна дитина 4-ох років.

На території Житомирської 
області у 2018 році було зареєстро-

вано 11 карантинних організмів, 
а саме: американський білий 
метелик (40,77 га), рак картоплі 
(0,21 га), ризоманія цукрового 
буряку (110 га), золотиста карто-
пляна нематода (145,2464 га), амб-
розія полинолиста (192,4842 га), 
повитиця польова (101,73 га), 
вірус кільцевої плямистості тю-
тюну (122 га), пасмо льону (30 га), 
бактеріальне в'янення кукурудзи 
(1022,09 га), бура гниль картоплі 
(70 га), західний кукурудзяний 
жук (637,26 га).

При розмитненні томатів сві-
жих, які надійшли з Туреччини до 
Житомирської області у кількості 
38 тонн, виявлено карантинний 
організм – південноамерикан-
ську томатну міль. У результаті 
20,5 тонни томатів були повернуті 
до країни-імпортера та оформле-
но 1 нотифікаційне повідомлення.

У 2018 році впроваджено щомі-
сячний моніторинг на виконання 
доручення уряду в аптечних за-
кладах, які беруть участь в уря-
довій програмі «Доступні ліки». 
Дослідження проведено в 656 
аптечних закладах області, з них 
в 33 встановлено недотримання 
законодавства при формуванні 
та застосуванні державних регу-
льованих цін

Усього перевірено протягом 
2018 року 45,5 тис. цін на лікарські 
засоби.

Протягом 2018 року спеці-
алістами Головного управлін-
ня Держпродспоживслужби 
в Житомирській області та його 
структурними підрозділами роз-
глянуто 915 звернень громадян, 
у тому числі на особистому при-

йомі керівного складу.
У структурі основних питань, 

що порушуються у зверненнях 
громадян, особливу увагу привер-
тають звернення з питань якості 
та безпеки харчових продуктів 
(31%), скарги на незадовільний 
стан навколишнього середовища 
становлять 29%, на порушення 
прав споживачів – 26%.

Питання, що стосуються фор-
мування, становлення та застосу-
вання державних регульованих 
цін, порушувалися у 4% отри-
маних звернень, захисту рослин 
та фітосанітарії – у 2% звернень. 
Окрім того, зміст 8% звернень 
стосувався різних питань, вирі-
шення яких належить до сфери 
компетенції Держпродспожив-
служби. Одне звернення стосу-
валося діяльності посадових осіб 
Держпродспоживслужби.

Варто зазначити, що за ре-
зультатами розгляду звернень 
громадян, у яких порушувалися 
питання захисту прав споживачів, 
завдяки роботі спеціалістів повер-
нуто споживачам 85 тис. 600 грн. 
Це в основному звернення щодо 
придбаних неякісних мобільних 
телефонів, побутової техніки, 
товарів, куплених в інтернет-ма-
газинах, а також звернення, що 
стосуються надання послуг.

З метою підвищення ефектив-
ності роботи Головного управління 
Держпродспоживслужби в Жито-
мирській області із зверненнями 
громадян, об’єктивного та вчасного 
їх розгляду в Головному управлінні 
щодня (крім вихідних та святкових 
днів) працює пряма телефонна 
«Гаряча лінія».



18 Середа, 20 лютого 2019WWW.ZT.20MINUT.UA Здоров'я

Пацієнт має право: що треба знати 
про право на медичну таємницю

Право на ме-
дичну таємницю 
є одним із най-
простіших і най-
очевидніших 
прав. Водночас 
це – те право, різ-
ні аспекти якого 
порушуються чи 
не найчастіше. 
У МОЗ розповіли, 
що означає право 
на медичну таєм-
ницю і що робити, 
якщо його пору-
шили.

Які дані становлять 
медичну таємницю

Під визначення медичної та-
ємниці підпадають абсолютно 
усі аспекти, котрі стосуються 
здоров’я пацієнта. Лікар, мед-
сестра, будь-який інший медич-
ний працівник чи інші особи, 
яким у зв'язку з виконанням їх 
професійних або службових 
обов'язків стало відомо про 
хворобу, не має права розголо-
шувати як медичну, так і не-
медичну інформацію про стан 
здоров'я людини. Такі особи не 
мають права розголошувати ці 
відомості, крім передбачених 
законодавчими актами випадків.

Це означає, що лікар або 
медсестра не має права при-
ховувати діагноз від пацієнта. 
Найбільш розповсюджений 
випадок – це коли в пацієнта 
онкозахворювання, про яке він 
має повне право знати згідно 
з законом, як і про наслідки, 
способи лікування і прогноз. 
Натомість лікарі повідомля-
ють про справжній стан речей 
найближчим родичам, а само-
му пацієнтові не кажуть. Такі 
випадки є порушенням Основ 
законодавства (Стаття 39).

Медичною таємницею є:
• факт звернення людини до 

лікувального закладу за медич-
ною допомогою;

• стан здоров'я людини;
• діагноз;
• обставини, що передували 

захворюванню або спровокува-
ли його;

• функціональні особливості 
організму;

• шкідливі звички,
• особливості психіки,
• майновий стан,
• інші відомості, отримані 

при медичному обстеженні, зо-
крема інформація про сімейне, 
інтимне життя людини, а та-
кож про стан здоров'я родичів, 
близьких пацієнта.

Деталізовану інформацію 
про стан вашого здоров’я (діа-
гноз і методи лікування) не ма-
ють права вимагати за місцем 
роботи чи навчання (відповідно 
до ст. 286 ЦК України).

МОЗ України ініціювало 
важливі зміни, що чітко окрес-
люють права підлітків у сфері 
охороні здоров’я. Зокрема, пла-
нується, що з 16 років підлітки 
матимуть право на таємницю 
про стан свого здоров’я: батьки 
матимуть право на доступ до 
медичної інформації лише за 
згодою підлітків.

Коли лікар може 
порушити медичну 
таємницю

Існує буквально кілька ви-
падків, коли лікар може пору-
шити медичну таємницю. Це 
ті випадки, коли збереження 
медичної таємниці шкодить 
суспільству або може мати 
серйозні наслідки для оточення 
пацієнта. Наприклад, медики 
зобов'язані інформувати відпо-
відні державні органи про на-
родження, мертвонароджених, 
смерть, поширення інфекційних 
хвороб, випадки жорстокого по-
водження з дітьми тощо.

Дані про стан здоров’я 
у «лікарняних»

Сьогодні у листках непра-
цездатності («лікарняних») є 
поля, у яких може зазначатися 
діагноз – але лише на прохання 
пацієнта. У всіх інших випадках 
ці поля не заповнюються.

Водночас досі в обов’яз-
ковому порядку вказується назва 

і місце знаходження медзакладу, 
що підтверджуються штампом 
та печаткою закладу охорони 
здоров'я «Для листків непрацез-
датності». Ця вимога є важли-
вою для обліку «лікарняних», 
але одночасно суперечить праву 
пацієнта на медичну таємницю, 
якщо, наприклад, пацієнт не 
хоче афішувати, що отримував 
медичну допомогу у психіатрич-
ній лікарні чи туберкульозно-
му диспансері. Ця норма буде 
змінена уже цього року, коли 
запрацює електронний реєстр 
листків непрацездатності й 
електронні «лікарняні» повністю 
замінять паперові.

Планується, що в 2019 році 
будуть осучаснені правила 
контролю, а сам бланк стане 
електронним. Поля, які містять 
відомості про заклад охорони 
здоров’я, діагноз і інші медичні 
дані будуть зберігатись у систе-
мі. Цю інформацію бачитиме 
лікар пацієнта, окремі аспек-
ти (назва чи адреса закладу) 
відображатимуться у межах 
компетенцій уповноваженим 
особам відповідних відомств 
(наприклад, представникам 
Міністерства соціальної полі-
тики, НСЗУ тощо). Дані з листка 
непрацездатності, які отримува-
тимуть роботодавці, працівники 
навчальних закладів тощо, не 
міститимуть інформації, що 
підпадає під визначення медич-
ної таємниці. Тобто ваш робо-
тодавець не бачитиме, в якому 
закладі і від якого захворюван-
ня ви лікувались. Водночас, він 
отримуватиме з державного 
реєстру чітку перевірену ін-
формацію про вашу тимчасову 
непрацездатність.

Пацієнт буде так само отри-
мувати лікарняний у лікаря, але 
оформлення і продовження 
листків тимчасової непрацез-
датності має стати зручним для 

лікаря і пацієнта. Лікар більше 
не витрачатиме час на зайву 
паперову роботу, а зможе зо-
середитись на питаннях здоров’я 
пацієнтів. А хворі не мають біга-
ти по кабінетах, збирати печат-
ки на «лікарняному» і стежити, 
щоби зайва інформація не була 
вписана у їхній листок.

Де закріплено право  
на медичну таємницю

Право на нерозголошення 
конфіденційної інформації про 
людину гарантується Консти-
туцією України (статті 32 (ч. 2), 
34 (ч. 3).

Право на медичну таємни-
цю закріплене в Основах зако-
нодавства України про охорону 
здоров’я (статті 39 (ч. 2, 5), 39–1, 
40, 43 (ч. 1)). Окремі аспекти 
визначені у Сімейному кодексі 
України (стаття 30), Цивільно-
му кодексі України (статті 285 
(ч. 2, 4), 286), Кримінальному 
кодексом України (статті 132, 
145), Законах “Про інформа-
цію” (стаття 21 (ч. 2).

Порушення лікарської таєм-
ниці є зловживанням права на 
інформацію, що тягне цивільно-
правову відповідальність.

Якщо ваші права 
порушують:

Стаття 145 Кримінального 
кодексу України передбачає 
кримінальну відповідальність 
за умисне розголошення лікар-
ської таємниці особою, якій 
вона стала відома у зв’язку 
з виконанням професійних 
чи службових обов’язків, 
якщо таке діяння спри-
чинило тяжкі наслідки.

Згідно зі ст. 132 Кри-
мінального кодексу 
України розголошен-
ня службовою особою 
лікувального закладу, 
допоміжним праців-
ником, який самочин-
но здобув інформацію, 
або медичним працівни-

ком відомостей про проведен-
ня медичного огляду особи на 
виявлення зараження вірусом 
імунодефіциту людини чи іншої 
невиліковної інфекційної хворо-
би, що є небезпечною для життя 
людини, або захворювання на 
синдром набутого імунодефі-
циту (СНІД) та його результатів, 
що стали їм відомі у зв’язку з ви-
конанням службових або про-
фесійних обов’язків, – також 
тягне за собою кримінальну 
відповідальність.

Відповідно до ст. 15 ЗУ «Про 
протидію поширенню хвороб, 
зумовлених вірусом імунодефі-
циту людини (ВІЛ), та правовий 
і соціальний захист людей, які 
живуть з ВІЛ» № 1972-XII від 
12.12.1991 р., люди, які живуть 
з ВІЛ, мають також право на від-
шкодування шкоди, пов’язаної 
з обмеженням їхніх прав унаслі-
док розголошення чи розкриття 
інформації про їх позитивний 
ВІЛ-статус.

У разі порушення цих прав 
людині треба звернутись до На-
ціональної поліції.

За матеріалами  
МОЗ України

Важливо: Медична таємниця – це 
не приховування інформації від 
пацієнта. Навпаки – пацієнт має 
право знати про всі аспекти своєї 
хвороби, варіанти лікування, мож-
ливі ризики тощо. Медична таєм-
ниця – це збереження в таємниці  
від інших людей відомостей, які  
за правом належать пацієнтові.
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

•	Reimer Jobs	шукає	спеціаліс-

тів	у	сферах:	будівництво,	ар-

хітектура,	робочі	 спеціальнос-

ті,	виробництво,	с/г,	агробізнес,	

сфера	обслуговування	та	інше.	

(097)1620067(063)1167424.

• АВТОМЕХАНІК, АВТОСЛЮСАР. 

ГРАФІК РОБОТИ 8:00-17:00. ЗА-

РОБІТНА ПЛАТА-300ГРН/ДЕНЬ. 

0987100656

БУРОВІ БРИГАДИ НА УРБ 2-А-
2 З Д/Р. З/П ВИСОКА. ДОВ-
ГОТРИВАЛІ ВІДРЯДЖЕННЯ 
В МОСКОВСЬКУ ОБЛ.. ВАХ-
ТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ ПРЯ-
МИЙ РОБОТОДАВЕЦЬ. ЛІЦ. 
АЕ №460901 ВІД 9.10.2014 
+7(925)4527141(VIBER)

•	В ТК	Буковель	(Івано-Франківської	
обл.)	на	зимовий	сезон	запрошу-
ються	хлопці	та	дівчата	.	Зп	висока.	
Проживання	та	харчування	нада-
ється.	0673441413

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

ВОДІЇ КАТ. С (НА МІКСЕР) ДЛЯ 
ДОСТАВКИ БЕТОНУ ПО КИЄВУ 
ТА ПЕРЕДМІСТЮ. ВАХТОВИЙ 
МЕТОД РОБОТИ. ЗП ЗА 2 ТИЖ-
НІ ВІД 12000 ГРН + ПРЕМІАЛЬНІ. 
0674692656,ДМИТРО

ВОДІЙ КАТ Е. РОБОТА ПО КИЄВУ. 
ІНОГОРОДНІМ ДОПОМАГАЄМО 
З ЖИТЛОМ.. ЗП ВІД 14 000 ГРН. 
ДЕТАЛІ ПО 0672424267АНТОН

• ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР. ВИМО-
ГИ: ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКО-
ГО ОБЛІКУ ТОВ ТА ФОП. ЗНАННЯ 
ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
УКРАЇНИ, 1С БУХГАЛТЕРІЯ: 7 ТА 8 
ВЕРСІЇ. ЗАРОБІТНЯ ПЛАТА 12000 
ГРН. 0674128497

•	Диспетчер цеху,	токар,	зварю-

вальник,	слюсар,	плазморізчик,	пре-

сувальник,	фрезерувальник,	елек-

трик,	різальник	мет.	0504927524

ЗБІРНИКИ ШАМПІНЬЙОНІВ. ПРО-
ВОДИМО НАВЧАННЯ. КОНСУЛЬТА-
ЦІЇ ПО РОБОТІ УКРАЇНА-ВЕНГРІЯ. 
ОФІЦІЙНИЙ КОНТРАКТ. БЕЗКО-
ШТОВНІ ПРОЖИВАННЯ, ПРОЇЗД 
ДО РОБОТИ, ОБІДИ. З/П ВІД 18000 
ДО 30000 ГРН. 0951286292

ЗРІЗЧИЦІ ГРИБІВ ПЕЧЕРИЦЬ 
НА  РОБОТ У  В  КИ ЇВСЬК ІЙ 
ОБЛАСТІ.  ГРАФІК РОБОТИ: 
23/7  ДНІВ.  ЖИТЛО НАДА-
ЄТЬСЯ. З/П 6000-7000 ГРН. 
0967877394,ОЛЕКСАНДР

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДГОТОВ-
КУ ДОКУМЕНТІВ НА КАРТУ 
ПОЛЯКА ТА КАРТУ СТАЛОГО 
ПОБИТУ (З ПОЛЬСЬКИМ ПО-
ХОДЖЕННЯМ). 0996678677, 
0634495010,0685427497

•	Кіпр, Ліван,	Туреччина:	офіціанти/
кі,	працівники/ці	хостес	в	клубах,	
барах,	шоу-балети,	танцівники/ці.	
Контракт,	робоча	віза.	Л.МСПУ-
АВ№585291-20.11.2012р.	kenjob@
mail.ru	0972201876;	0936439307

• ЛІКАР-СТОМАТОЛОГ НА ВЗАЄМ-
НОВИГІДНИХ УМОВАХ ТЕРМІНОВО 
ПОТРІБЕН В ПРИВАТНУ СТОМАТО-
ЛОГІЮ. ДЕТАЛІ ЗА 0976626417

• МЕНЕДЖЕР  З  ЛОГІСТИКИ 
В  ТОВ  "СЕРВІС-ЦЕНТР"  (ВУЛ. 
РИЛЬСЬКОГО, 9). ПРИЙОМ ЗА-
ЯВОК, ОБЛІК. ЗАРОБІТНА ПЛАТА 
ПРИ СПІВБЕСІДІ. 0412)418824, 
0932129000,0503135791

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

•	Оператор верстатів	з	ЧПУ,	фор-
мувальник,	плавильник,	зачисник-
наждачник,	шліфувальник,	сверд-
лувальник.	Гуртожиток.	0504927524
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• ОХОРОННИКИ  ЧОЛОВІКИ  ТА 
ЖІНКИ, ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБО-
ТИ, ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОЖИВАН-
НЯ І ДОСТАВКА НА МІСЦЕ РОБО-
ТИ 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.	09528581
23,0674206449,0734069918

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

ПОВАР В НОЧНОЙ КЛУБ INDIGO. 
ЗП ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ. 
0674100960,0632586309

•	Польсько-укр.агенція. Візи	на	
Польщу,	Чехію,	Естонію,	США,	Ка-
наду,	Англію.	Робота-Пол,	Чех,	Нім,	
Швец,	Естон,	Словак.	0674550664.

ПРАЦІВНИКИ КУХНІ, ОХОРОНЦІ 
ПОТРІБНІ В ПІЦЕРІЮ. РОБОТА В 
КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. ГРАФІК РО-
БОТИ 1/1 ТИЖДЕНЬ. ЖИТЛО ТА 
ХАРЧУВАННЯ НАДАЄТЬСЯ. ДЕТА-
ЛІ ЗА 0631007191

ОФИЦИАНТЫ В НОЧНОЙ КЛУБ 
INDIGO. ЗП ПРИ СОБЕСЕДОВА-
НИИ. 0674100960,0632586309

• ОФІЦІАНТ В КАФЕ (ВУЛ. ЩОРСА, 
59). ВСІ ДЕТАЛІ ОБГОВОРЮЮТЬСЯ 
ПРИ СПІВБЕСІДІ. 0984851046

ОФІЦІАНТИ (З/П-400ГРН/ДЕНЬ), 
РІЗНОРОБОЧІ-САУНА (400ГРН/
ДЕНЬ). РОБОТА В КИЇВСЬКІЙ 
ОБЛ.З ПРОЖИВАННЯМ 2/2 ТИЖ. 
0682159495

•	Охоронник, зп	8400	грн.	за	місяць.	
Вахтовий	метод	роботи.	Проїзд	та	
проживання	за	рахунок	фірми.	До-
відки	за	0730230982

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ 
ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИ-
РАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА 
ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТ-
КОВЕ  КРЕДИТУВАННЯ.  WWW.
RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO2@
GMAIL.COM., (050)9242613,(050)51
58585,(067)9040066

•	Пульт для	ваг,	коректор	ваги,	ре-

жими	роботи	під	замовлення,	дета-

лі	по	телефону.	Ціна	від	1400	грн.	

0677047576.

•	Работа в	Польше,	Чехии,	Латвии,	

Израиле	.	Оформление	и	проезд	за	

наш	счет.	З/п	от	20	000	до	60	000	

грн.	0685859090

РІЗНОРОБОЧИЙ В ЦЕХ ПО ОБРОБ-
ЦІ ДЕРЕВИНИ. ГРАФІК РОБОТИ 
ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРИ СПІВ-
БЕСІДІ. ВУЛ.ПАРАДЖАНОВА 80. 
0968299545

РІЗНОРОБОЧИЙ НА БУДІВНИ-
ЦТВО. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА 
ГРАФІК РОБОТИ ПРИ СПІВБЕСІДІ. 
0679950556

•	Робота в	Європі	для	фахівців	і	
різноробів.	(Чехія,	Польща,	Латвія,	
ОАЕ,	Литва,	Фінляндія,	інші).	Жит-
ло	б/к.	З/П	17000-72000	грн.	Візи.	
Л.ДСЗ-АЕ637118-16.03.15,	www.
befind.com.ua,	0979391431,066273
1011,0800212324

•	Робота у	Європі!Безкошт.ва-
кансії	 від	 прямих	 єврокомп.Б/
посеред.Терміновий	 виїзд.
Візи.Л.МСПУ-АВ585201-31.07.12.	
0970078258,0954725280

• РОБОТА В ЧЕХІЇ: ЗИМОВА ОБ-
РІЗКА  ПЛОДОВИХ  ДЕРЕВ,  ВА-
КАНСІЯ ТОКАРЯ,З/П ВІД 120 ГРН/
ГОД.,  ФІЗИЧНО  ЗДОРОВІ,  БЕЗ 
ДР, ДОЇЗД, ВІЗИ, СТРАХУВАН-
НЯ, СОЦ.ПАКЕТ.З/П ВІД 26000 
ГРН. НАК.№706 ВІД 15.05.2018 
(067)8270435

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК ЗАПРО-
ШУЄТЬСЯ НА ПІДПРИЄМСТВА 
ТОВ ЕЛЕКТРОХАЗОХІМ. ДОСВІД 
РОБОТИ НЕ ОБОВ*ЯЗКОВИЙ, 
ПРОВОДИМО НАВЧАННЯ. З/П 
6000-7000ГРН. ОФІЦІЙНЕ ПРА-
ЦЕВЛАШТУВАННЯ, СОЦ.ПАКЕТ. 
0974416861,0974802728.
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  

електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Об'єкт незаверш. будівництва, заг.пл. 367.4 кв.м. та зем.ділянка пл. 0.11 га, 

за адресою: Житомирский р-н, с. Вереси, пров. 2-й Саєнка, 7. Дата торгів: 15.03.2019 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №332527;

2. Магазин непродов. товарів заг.пл. 802.6 кв.м та зем.ділянка заг.пл. 0.0933га, К/
Н1810136600:05:027:0013, за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 17а. Дата торгів: 15.03.2019 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №332579 (уцінено лот № 327029);

3. Нежитл. будівля (казарма) заг.пл. 2265.0 кв.м. за адресою: Житомирська обл., 
м. Бердичів, вул. Залізнична, 2. Дата торгів: 18.03.2019 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №332769 (уцінено лот № 324994);

4. Нежиле приміщ., заг.пл. 103,9 кв.м., що складає 1/5 част. нежитл. будівлі, за 
адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Сосновського, 62-а. Дата торгів: 18.03.2019 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №332773 (уцінено лот № 325012);

5. Житл. будинок, заг.пл. 114.4 кв.м. та зем.ділянка К/Н1810700000:01:013:0034 
пл. 0.0846 га, за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, пров. Горького, 7 а. Дата 
торгів: 18.03.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №332775 (уцінено 
лот № 325004);

6 . Об'єкт незаверш. буд івн.  заг.пл. 177,6 кв.м. та зем.ділянка К/
Н1822081200:03:001:0731 пл. 0.0744 га за адресою: Житомирська обл., Житомирський 
р-н, с. Вереси, вул. Лісова, 8 Б. Дата торгів: 18.03.2019 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №332713;

7.  Об'є кт незаверш. буд івн.  заг.пл. 177,6 кв.м. та зем.ділянка К/
Н1822081200:03:001:0730 пл. 0.0737 га за адресою: Житомирська обл., Житомирський 
р-н, с. Вереси, вул. Лісова, 8 А. Дата торгів: 18.03.2019 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №331458;

8. Зем.ділянка, пл. 0,0759 га, К/Н1822081200:03:001:0729, за адресою: Житомирська 
обл., Житомирський р-н, с. Вереси, вул. Лісова, 8 В. Дата торгів: 18.03.2019 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №322103;

9. Нежитл. приміщ. салону-магазину, заг.пл. 74,5 кв.м., за адресою: Житомир-
ська обл., м. Коростень, вул. Сакко і Ванцетті, 5/47. Дата торгів: 18.03.2019 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №332297;

10. Нежитл. будівля, котельня літ. З, заг.пл. 174.1 кв.м. за адресою: Житомирська 
обл., м. Коростень, вул. Маяковського, 109. Дата торгів: 18.03.2019 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №332329;

11. Нежилі приміщ., заг.пл. 383,1 кв.м. за адресою: Житомирська обл., м. Берди-
чів, вул. Європейська (К.Лібкнехта), 81. Дата торгів: 18.03.2019 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №333009.  

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

• АГРОЗАПЧАСТИНИ ДО ОБПРИ-
СКУВАЧІВ,  ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ, 
ЗЕРНОЗБИР. КОМБАЙНІВ, КОСА-
РОК, КАРТОПЛЕЗБИР. КОМБАЙНІВ, 
КАРТОПЛЕСАДЖАЛОК, КОПАЧОК; 
ШИНИ, КАМЕРИ. WWW.AGROKOM.
IN.UA. (099)2012978, (067)6713553, 
(063)9628236

•	Ємність металева	7м3	з	поли-
вомийної	машини	нового	зразка,	
товарний	вигляд.	(050)6146423

•	Запчастини до	китайських	міні-
тракторів	Фотон,	Донг	Фенг	Сінтай,	
Джинма,	ДТЗ	та	інші.	www.agrozone.
com.ua	.	(050)1811180;(097)181101
1;(093)0881880.

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

• ПРОДАМ. ВІЯЛКА ЗЕРНОВА, НОВА, 
220-380В, ПРОВІЮЄ ВСІ ВИДИ 
ЗЕРНА (СУШЕНУ ЯГОДУ), ЛЕГКА 
ТА ПРОСТА У ВИКОРИСТАННІ, ПО-
ВНІСТЮ ЗАМІНЮЄ РЕШЕТНУ ВІЯЛ-
КУ, ВІДПРАВКА НОВОЮ ПОШТОЮ, 
АБО  ІНТАЙМ, ФОТО НА VIBER. 
(095)4409323,(068)9209132,ВІ-
ТАЛІЙ.

•	Трактор "Джон	Дір-7720",	2005р.,	
200к.с.;	комбайн	"Джон	Дір-1052";	
плуги	оборотні	3-,4-,5-корпусні;	
преси;	обприскувачі	причіпні	21м,	
навісні	15-18м;	жатка	кукурудзи	
4-8-рядна,	розкидач	міндобрива	
1000кг,	навісний	глибинний	роз-
пушувач	3м,	картоплесаджалка	
(097)3850784,(097)5847243

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

• ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ОТСЕВ,  РА-
СТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М ЗИЛ. 
0677905739,447067

СПІВРОБІТНИЦІ (-КИ) В ОФІС. 
РОБОТА В М. ОДЕСА. НАДАЄМО 
ЖИТЛО. ВИСОКА ЗАРОБІТНА 
ПЛАТА (ВИПЛАЧУЄМО ЩОДЕН-
НО). 0505456506

• ТЕРМІНОВО НАБИРАЄМО МУ-
ЛЯРІВ НА БУД-ВО КОТЕДЖІВ У 
ЛИТВІ,  ОФІЦ.  ПРАЦЕВ.  ЗП  ВІД 
25000 ГРН. НАК. МСПУ №1196 
ВІД 22.08.2018 ПРО ВИД. ЛІЦ. 
З   ПОСЕРЕД.   В   ПРАЦЕВ-НІ . 
0689423495 (VIBER,WHATSAPP), 
0689423549VIBER,WHATSAPP)

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

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, ФИ-
ЗИКИ. ЧАСТИЧНАЯ ИЛИ ПО-
ЛНАЯ ЗАЙНЯТОСТЬ. ОФИЦИ-
АЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. 
ЗП 5500ГРН. ПЛАВАЮЩИЙ 
ГРАФИК РАБОТЫ. ДЕТАЛИ ПО 
0978101575,0931611051,ОКСА-
НАПЕТРОВНА

• ШВЕЯ  НА  ПОСТОЯННУЮ  РА-
БОТУ. ЗАНЯТОСТЬ КРУГЛОГО-
ДИЧНАЯ.  КОМФОРНЫЕ  УСЛО-
ВИЯ  РАБОТЫ.  ПРИВЕТЛИВЫЙ 
ДРУЖЕЛЮБНЫЙ  КОЛЛЕКТИВ. 
ИМЕЕТСЯ ПОМОЩНИК ДЛЯ ШВЕЙ. 
0980526014,0734647095

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.7. Продам Будинки в місті 

•	продається земельна	ділянка	0,60	
га	у	карпатах,	ппоблизу	райцентру	
Верховина(туристична	зона),	поруч	
смерековий	ліс,центральна	дорога,	
ріка	черемош;	є	будинок	газ.	світло,	
сад	ціна	договірна	0672528388

2.8. Продам Будинки в 
передмісті 

•	Продам будинок	с.	Левків,	не	да-
леко,	біля	центру;	поруч	ліс,	річ-
ка;	0.42	га	землі.	Ціна	договірна.	
0673911769

2.11. Продам Ділянки в місті 

•	Продам або	здам	в	оренду	зе-
мельну	ділянку	2	га,	чорнозем,	
окраїна	Житомира	(р-н	Хімволокно).	
0673911769

2.16. Здам в оренду 

• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.КВ. ГАРЯ-
ЧА ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТО-
ВОКЗАЛУ. 0977228822,0665711000

• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-
КЛАСУ,  ЄВРОРЕМОНТ,  В  ЦЕН-
ТРІ   МІСТА ,   250ГРН/ДОБА . 
В И П И С У Ю   Д О К У М Е Н Т И . 
0665711000,0977228822

3. АВТО 

3.2. Автомобілі. Продам 

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ 
БУСІВ І МІНІВЕНІВ В НАЯВНОСТІ 
ТА ПІД ЗАМОВЛЕННЯ (2-7 ДНІВ), 
НОВІ  ТА  Б/В  ОПТОМ  І  ВРОЗ-
ДРІБ,  ВІДПРАВКА  ПО  УКРАХ-
НІ, Є СВІЙ СКЛАД. 0971521331, 
0932613742,0977266640

3.3. Автомобілі. Куплю 

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬ-
ЯКИХ МАРОК, В БУДЬ-ЯКОМУ 
СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП, НЕ РОЗМИТ-
НЕНІ, ПРОБЛЕМНІ. ДОРОГО. 
0976484669,0635852350

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ НА 
ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛО-
ВИЯХ,  В  КОРОТКИЕ СРО-
КИ. ВОЗМОЖНА ПОКУПКА 
КРЕДИТНЫХ, ПРОБЛЕМНЫХ, 
ПОСЛЕ ДТП АВТОМОБИЛЕЙ. 
0962494994,0983098010ЯРОСЛАВ

КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТА-
НІ: ЦІЛЕ, ПІСЛЯ ДТП, ПОТРЕБУЮ-
ЧЕ РЕМОНТУ, ПРОБЛЕМНЕ, КРЕ-
ДИТНЕ, АРЕСТОВАНЕ, БУДЬ-ЯКОЇ 
МАРКИ. ЕВАКУАТОР. ШВИДКО. 
0980066600,0976646575
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тел.: 097-440-16-93

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

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

КОЛОДЯЗНІ 
КІЛЬЦЯБУДСУМІШІ

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

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

ФУНДАМЕНТНІ 
БЛОКИ

Продам/куплю
піддони

тел.: (068) 838-88-38

нові та вживані
вигідна ціна

4.3. Інструмент будівельний. 
Продам 

•	Продам пили	стрічкові	нові	та	
ремонт	б\у	(зварювання,	заточ-
ка,	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	до-
ставкою	на	дом.	0673911769

4.25. Буріння свердловин, 
колодязі. Послуги 

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

4.39. Опалювальне 
обладнання. Продам 

•	Котли твердопаливні,	піролізні,	
шахтні.	Теплоакумулятори.	Від	ви-
робника.	Доставка	по	Україні.	Най-
краща	ціна	без	посередників.	http://
termico.com.ua,	0503292211,06732
92211,0933292211

6. ПОСЛУГИ 

6.5. Кредити. Ломбарди 

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

6.7. Вантажоперевезення. 
Спецтехніка 

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

6.13. Ремонт техніки 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІ-
НА КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЗАПРАВКА. 
ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. ВИЇЗД ПО ОБ-
ЛАСТІ. 0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi 

•	Виготовляємо, реалізуємо.	Опа-
лення	для	цехів,	виробництва,	су-
шильних	камер,	теплиць,	пташ-
ників,	складів,	магазинів,	ангарів,	
автомийок,	СТО.	Монтаж	під	ключ.	
Потрібні	дилери,	представники.	
0666008784,0680450764

•	Демонтаж, знесення	будь-яких	

будівель	і	споруд.	Вивіз	сміття,	

підготовка	майданчика.	Демонтаж	

промислового	обладнання.	Висо-

тні	роботи.	Порізка	та	вивезення	

металобрухту.	Купуємо	ангари.	

0977317937,Микола.

ЗАПРОШУЄМО УСІХ БАЖАЮ-
ЧИХ ДІТОК ТА ЇХ БАТЬКІВ ВІД-
ВІДАТИ НАШ МАЙСТЕР КЛАС З 
ДИТЯЧОЇ ФЛОРИСТИКИ. ЯКИЙ 
ВІДБУДЕТЬСЯ 11-ГО ТРАВНЯ У М. 
ЖИТОМИР. УСІ ДЕТАЛІ ЗА НО-
МЕРОМ VIBER +380975160045, 
WHAT`S APP +380975160045 
EMAIL:ARTSTUDIODEDESIGN1@
GMAIL.COM

•	Котли твердопаливні	"Кобзар"	на-

дійні,	сучасні,	прості.	Сталь-4	мм,	

площа	100-300м2.	www.frezer.com.

ua,	0961059178,0473631062

•	Купити збудник	для	чоловіків,	жі-

нок!	Вперше-жіноча	Віагра!	Акцій-

на	ціна-750	грн.-12	шт	(упаковка).	

0962000369,doctor.sells.com.ua

•	Куплю дуже	дорого!	Старовин-

ні	ікони,	картини	худ.Марко	Гейко	

та	ін.	проф.художн.	до	1995р.	Ян-

тарне	намисто(250-1500	грн/1	гр),	

коралове	намисто,	книги	видані	до	

1917р,	коньяки	СРСР,	ін.предмети	

старовини.	Гарантую	порядність,	

справедливу	оцінку.	0503466068

•	Міжнародні пасажирські	переве-

зення:	з	АС	м.Рівне	-	04.30,	з	АС	

м.Луцьк	-	06.10,	з	АС	м.Варшава	-	

08.20,	з	АС	м.Люблін	-	11.40.	;	сайти:	

www.zubustik.com.ua;	www.busfor.

ua.	(099)2861600,(063)8967762,(0

67)9112004

ПОЗИКА З МІНІМАЛЬНИМ ПА-
КЕТОМ ДОКУМЕНТІВ. ПРА-
ЦЮЄМО З УСІЄЮ УКРАЇНОЮ. 
0970683443,0954977115

•	Поршнева група	Кострома,	гільза,	

кільця,	вкладиші,	вали,	р/к.	Ориг.з/ч	

КамАЗ,	ЯМЗ,	МТЗ,	ЮМЗ,	ГАЗ.	aktiv-

agro.com.ua.	0675702202

•	Стабілізатори напруги	сімісторні!	

Укр.вир.	Профес.комплексний	за-

хист.	Гар.до	15р.Сайт:	stabilizators.

dp.ua,	0674928371,0501011184

• ТЕПЛО В ВАШ ДІМ. ІМПОРТНЕ ОБ-
ЛАДНАННЯ. КОМПЕНСАЦІЯ ДО 70%. 
0671292046,0432437968

8. РІЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПО-
ЛІЄТИЛЕНОВОЇ,  ПЛАСТМАСИ 
ТА МАКУЛАТУРУ 0505580047, 
0412447919

ЦЕГЛАЦЕГЛА

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

червона рядова, силікатна 
лицьова. Доставка з заводу 
та складу. Низькі ціни.

ГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИ

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

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

БЕТОН и РАСТВОР

ДОСТАВКА

096 952 45 40, 093 338 71 81

МИКСЕР (КАМАЗ)
МАРКА ОТ 100 ДО 500

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• Песок
• Щебень
• Бут
• Навоз

• Земля
• Отсев
• Строй-
   мусор

ЗИ
Л 

КА
МА

З
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кафе
«Alyssum»

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

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

Ресторан
«Замковий»

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

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,

Люля-кебаб - 28,4 грн.

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

46-03-04

Паб
«Файна кнайпа»

м-н Корольова, 11
г/р з 10:00 до 22:00 (067) 357-36-25

Кафе
«Тераса»

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

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

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Ресторан
«Порцеляна»

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73

(096) 982-37-11

Кафе
«Пантера»

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

42-60-86

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.

Більярд

Кафе
«Танюша»

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

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

Кафе
«Таймир»

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

(063) 077-39-47

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Піца
«Челентано»

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

43-86-46

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

«Овочі гриль»

Піца
«Челентано»

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

42-21-00

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»

35 грн

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

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

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

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

Кафе
«Джерельце»

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

(063) 192-01-72
(096) 982-37-11

24-38-49

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Кав’ярня
«+Кава»

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

При замовленні 2-ох
келихів пива "Бад" - 3-ій

в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь

в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.

Кухмістерська
«Історія»

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

(073) 440-67-00
(096) 440-67-00
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• Бокс як вид спорту був уза-
конений тільки у 1900 році.

• Найповільнішу швидкість 
у спорті зареєстрували 12 серпня 
1889 року – 1,35 км/г. Цим видом 
спорту було перетягування каната.

• Згідно із дослідженням, 
яке проводила Detroit Free 
Press, 68 відсотків професій-
них хокеїстів втратили на льоду 
хоча б по одному зубові.

• Одразу після удару швид-
кість м`яча для гольфу складає 
270 км/год.

• У дзюдо не 10, а 12 данів. Од-
нак одинадцятого дану не отри-
мала жодна людина, а дванад-

цятий був присуджений тільки 
одній людині – засновнику дзюдо 
Дхигаро Кано.

• Найстаріша людина, яка 
виграла олімпійську медаль, – 
Оскар Сван, який зайняв друге 
місце у змаганнях зі стрільби на 
Олімпіаді 1920 року в Швеції. Тоді 
йому було 72 роки.

• Британський біговий кінь 
«Гуморист», який виграв не один 
приз на дербі 20-х років, вияв-
ляється, взагалі не повинен був 
бігати. Розтин, проведений після 
його смерті, показав, що у нього 
була тільки одна легеня.

• Футбольний стадіон Уемблі 

в Англії створений тільки для ігор, 
тренування на ньому заборонені.

• 170 000 000 000 000 000 000 0
00 000 шляхів для гри у перших 
десяти ходах у шахах.

• Найшвидший гол у НХЛ 
був забитий вже на третій се-
кунді гри.

• Тільки дві країни в світі 
брали участь у всіх Олімпійських 
іграх.

• Для вирішення головоломки 
«Кубик Рубіка» потрібно в серед-
ньому від 48 до 100 обертів.

• Бразилія – єдина країна, яка 
брала участь у всіх чемпіонатах 
світу з футболу.

Гороскоп на тиждень 20 - 26 лютого

ОВЕН
Цього тижня дізна-

єтесь щось нове й важ-
ливе про себе. Порадує 

розмова чи зустріч зі старими 
друзями. 

ТЕЛЕЦЬ
Зараз бажано за-

йнятися вирішенням 
термінових питань. Не дозво-
ляйте надуманим сумнівам 
псувати настрій, у всьому зна-
йте міру.

БЛИЗНЮКИ
Спробуйте створити 

навколо себе гармоній-
ну атмосферу та порадувати 
оточуючих. Не приховуйте від 
близьких свої плани.

РАК
Усі ваші задуми, 

плани та проекти ви-
являться успішними. 

Непоганий час, щоб упев-
нено піднятися кар'єрними 
щаблями. 

ЛЕВ
Краще не починати 

нічого нового, завер-
шуйте справи та виправляйте 
дрібні помилки. Наприкінці 
тижня близьким людям зна-
добиться ваша допомога.

ДІВА
Не спокушайтесь 

легким заробітком, це 
створить хаос на основній ро-
боті. Зараз краще діяти випро-
буваними методами.

ТЕРЕЗИ
Хоч душа просить 

романтики, зірки ре-
комендують макси-

мальну практичність. У вихідні 
мусите розраховувати тільки на 
свої сили. 

СКОРПІОН
Доведеться прийма-

ти важливі рішення та 
пожинати їхні плоди. Зможете 
досягти будь-якої мети, головне – 
 не нервувати.

СТРІЛЕЦЬ
Прийшов час пока-

зати, чому вас навчило 
життя. Однак будьте обережні, 
не піддавайтеся спокусі підда-
ти жорстокій критиці геть усе 
і всіх. 

КОЗЕРІГ
Запору к а  вашої 

успішності – правильне 
використання дружніх зв'язків, 
гармонійні взаємини з оточу-
ючими і надійна інформація. 

ВОДОЛІЙ
Досить вдалий пе-

ріод. Остерігайтеся чу-
жих порад, не виключе-

но, що їх даватимуть приховані 
недоброзичливці. 

РИБИ
Потішать гарні но-

вини. Якщо надійде 
цікава пропозиція, не 

відмовляйтеся, адже від цього, 
можливо, залежатиме ваше 
щастя.

Цікаві факти про спорт



100 речей та нічого зайвого
Жанр: комедія
Кращі друзі Пауль і Тоні справжні шопого-

ліки. Вони обожнюють найсучаснішу техніку, 
аксесуари і стильний одяг. Одного разу після 
гучної вечірки друзі б'ються об заклад: хто з 
них довше протримається без повсякденних 
речей. На 100 днів вони залишають все своє 
майно на закритому складі. За умовами парі 
кожен день хлопці можуть користуватися 
тільки одним предметом. Як піти на поба-
чення, якщо у тебе немає одягу? Як зробити 
подарунок коханій, якщо ти без грошей? 
Як вести бізнес, якщо немає навіть чистого 
листка паперу? Нестандартні ситуації, ви-
пробування дружби, любові і самих себе.  

Парк атракціонів 
Жанр: мелодрама
Події розгортаються у Стокгольмі незадов-

го до початку Другої світової війни. У центрі 
міста діють два парки атракціонів. Один 
із них розрахований на більш вимогливу 
публіку, яка має змогу сплатити чималі ко-
шти. Інший – більш доступний за ціною, але 
намагається не відставати. Власники парків 
роками ворогують між собою. Діти родин 
випадково зустрічаються та закохуються. 
Юнак та дівчина не знають, як сказати таку 
приголомшливу новину батькам. Та увесь 
світ накриває значно більш шокуюча звістка, 
яка змінить життя кожного без виключення. 
Розпочалася Друга світова війна.  

Продюсер
Жанр: комедія
Напевно, вам завжди було цікаво, які люди 

займаються створенням фільмів? Так ось, 
один з таких типажів у цій історії. Молодий про-
дюсер, охочий до гулянь та до тринькання гро-
шей наліво й направо Навіть, якщо гроші - не 
завжди його особисті. Так герой після остан-
ньої вечірки умудрився витратити все, зовсім 
забувши про те, що це бюджет майбутньої 
картини. Бос обіцяє йому жахливе майбутнє, 
якщо до наступного ранку на знімальний май-
данчик той не привезе потрібну суму грошей. І 
головна зірка Даша відмовляється зніматися у 
стрічці... Коротше кажучи, нашому продюсеру 
доведеться пройти багато випробувань.

Щасливий день смерті 2 
Жанр: трилер, жахи
Одного разу Трі вже мала досить дивний по-

дарунок на день народження – вона його про-
живала знову і знову, а закінчувалося все тим, 
що її вбивав маніяк у масці немовляти. І так 
би було вічно, поки дівчина не знайшла свого 
вбивцю та сама позбавила його життя. Прой-
шов цілий рік із того часу. Та ось на черговий 
день народження стара історія повторилася. 
Зараз разом із Трі дежавю проживають і її дру-
зі. Якщо дівчина вмирає та починає день за-
ново, то й з ними трапляється те саме. І цього 
разу маніяк вбиває і їх. Коли Трі переродиться 
та проживе цей проклятий день, дуже важливо, 
щоб її друзі також залишилися живі...

Кінотеатр «УКРАЇНА» тел: (0412) 47-27-47,  (097) 447-27-47      kinoukraina.zt.ua

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

ВАКАНСІЯ
ПРИХОДЬ ДО НАС!

Шукаєш стабільну роботу
та стабільну заробітню
плату без обмежень ?

МЕНЕДЖЕР
ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ ВУЛ. РИЛЬСЬКОГО 9, ОФ 407

067 4128981

РЕКЛАМНА КОМПАНІЯ

ВИГОТОВЛЕННЯ ТОРТІВ, КАРАВАЇВ ТА ІНШИХ 
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 
РІЗНОГО ВИДУ ТА ФОРМИ.

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ДОМБРОВСЬКОГО, 3
ТЕЛ.: 067 950-75-74, 093 950-73-73

ВИГОТОВЛЕННЯ ТОРТІВ, КАРАВАЇВ ТА ІНШИХ 
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 
РІЗНОГО ВИДУ ТА ФОРМИ.

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ДОМБРОВСЬКОГО, 3
ТЕЛ.: 067 950-75-74, 093 950-73-73

nenazerka.com.uanenazerka.com.ua

«Duo (Двоє), або 
П’ятниця 13-го»

22.02, початок о 19:00

«Пригоди Каштанчика»
23.02

Початок о 11:00 та 13:00

«Матінка Хурделиця»
24.02

Початок о 12:00 та 14:00


