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Горе-реконструкція: житомиряни
обурені якістю виконання ремонту
єдиного в місті підземного переходу

У березні українські субсидіанти отримають готівку для
оплати комунальних платежів:
с. 9
як це відбуватиметься
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Георгій Буравков:
Влада готує
фальсифікації
за схемою місцевих
виборів 2006 року
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БЕЗКОШТОВНЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
КОНТАКТНІ ЛІНЗИ СВІТОВИХ ВИРОБНИКІВ:
Johnson & Johnson, Alcom, Bausch & Lomb…
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Житомирські
перевізники
вимагають
негайно підвищити
вартість проїзду
Анастасія Ліберман

Отримати компенсацію за пільговиків
або ж підвищити
тариф у громадському
транспорті – з такою
вимогою на сесії міськради виступив директор ТДВ «Житомирське АТП 11827» Віктор
Белявський.
«Сьогодні я прийшов за дорученням підприємців-перевізників
нашого міста. Ми виконуємо соціальну функцію – перевозимо
пасажирів і знаходимось у скрутному фінансово-економічному
положенні. Валідатори повинні
бути, але якщо є облік, має бути
і відшкодування. Ми запустимо валідатори, за них потрібно платити,
наше підприємство кожного місяця
за оренду та експлуатацію валіда-

торової системи платило 24 тисячі
гривень. Сьогодні ця сума зросте, бо
змінилась мінімальна зарплатня,
виросли податки і т. д. А у нас на
сьогодні тариф не змінився. Наш
бюджет підприємства формується з тих грошей, які заробимо.
Послуги надаємо у місті, а у місті
регульований тариф. Я звертаюсь
до вас, щоб ми всі разом зібралися
і вирішили це питання. Тому що
не може бути такий бізнес, щоб не
мати за що платити зарплату, купити паливо і запчастини»,– пояснив
Віктор Белявський.
Перевізник додав, що підприємці неодноразово звертались до

міського голови з проханням вирішити ситуацію.
«Вже ми звертались з проблемою до Сергія Івановича, нас
заспокоїли, що 1 січня після запуску картки житомирянина буде
введено відшкодування за пільговий проїзд. Проте зараз з картою
питання замовчується», – сказав
Віктор Белявський.
Депутат міської ради Іван Мартинчук вважає, що першочерговим
має бути оприлюднене економічне
обгрунтування ціни та оновлення
рухомого складу. А вже потім може
йти мова про підвищення тарифу.
«На сьогодні ви є зацікавлена
особа в формуванні цін. Але ж, Сергію Івановичу, для того, щоб сьогодні надати відповідь першочергово
громаді Житомира, то важливо
просити чи фіндепартамент, чи
департамент економіки дійсно розрахувати економічно обґрунтовану
ціну. Вас ми знаємо, але людям потрібно зрозуміти, чому вони мають
платити чи 5, чи 6, чи 10. І з вашого
боку, якщо така ціна іде, повинно
бути оновлення рухомого складу»,–
додав Іван Мартинчук.
«М и под а в а л и
розрахунки без інноваційної складової.
Якщо ж її врахувати,
тариф буде не 7 гривень, а 27. На сьогодні
у місті працюють приміські перевізники, які
тариф встановлюють
самі собі. Мають право
і пільговиків не возять.
А в цій ситуації ми
виходимо у заручниках», – відповідає Віктор Белявський.
Міський голова запевняє, що ситуація
має змінитися після
впровадження картки житомирянина та повноцінної
роботи валідаторів, які дадуть
можливість порахувати кількість
пільгових категорій у Житомирі.
«Нам потрібно видати картку,
видати валідатори, тоді буде чітка
картинка. Спочатку ви за них не
платите, ми порахували, а потім
знайшли розуміння по сумі компенсації»,– запевняє Житомирський
міський голова Сергій Сухомлин.
У результаті депутати підтримали пропозицію на наступній
сесії заслухати звіт дорожньо-транспортного заступника мера Дмитра
Ткачука та директора КП «Житомиртранспорт» Івана Фурлета.

Новини

Горе-реконструкція:
житомиряни обурені якістю
виконання ремонту єдиного
в місті підземного переходу
Анастасія Ліберман

Восени 2018 року
розпочали реставрацію підземного переходу, на яку витратили більше 1 млн грн
бюджетних коштів.
Проте результат ремонтних робіт вразив
містян.
«Стеля сиплеться, штукатуртка обвалюється, і на це явище
було витрачено 1 млн 100 тисяч
гривень? Неякісно – це навіть не
те слово, яке можна використати
в даній ситуації. Ну чому так безвідповідально влада і виконавець
робіт підходять до питання ремонту однієї у місті “підземки”», –
коментує Ольга Шуляр
Питання якості виконання робіт із реконструкції підземного
переходу на проспекті Миру обговорили й під час сесії міськради.
Зокрема, заступник міського голови Сергій Кондратюк пояснив, що
на даний час говорити про якість
виконання робіт на даному об’єкті
ще зарано, оскільки підрядник не
завершив роботи та не здав об’єкт
в експлуатацію.
«Дійсно, сьогодні даний об’єкт
ще не завершено. За зимовий період у зв’язку з відсутністю покрит-

тя з’явилися недоліки у нижній
частині сходів. Ми вже спілкувалися з проектувальником, який
пообіцяв внести зміни до проекту,
та підрядною організацією – виконавцем робіт, представники
якої пообіцяли за свої кошти провести ремонтні роботи і усунути
недоліки. Отже, роботи будуть
виконані, і перехід виглядатиме
естетично та буде комфортним
і безпечним», – прокоментував
Сергій Кондратюк.
Депутат міської ради Валерій
Горб зі свого боку зауважив, що
реконструкція переходу повинна
бути завершена у травні 2019 року.

«Важливим у цьому питанні
є те, що підрядник здає даний
об’єкт у травні. Щоб уникнути
аварій у тому районі, управління комунального господарства
звернулося до нього з проханням,
а підрядник пішов назустріч і відкрив піземний перехід, хоча міг
відкрити лише у травні. Підрядна
організація надала гарантійний
лист і вказала, що об’єкт ще неготовий, тому говорити про роботи
ще зарано», – розповів чиновник.
Нагадаємо, що на реконструкцію підземного переходу,
побудованого ще у 1986 році, було
виділено 1 млн 100 тис. грн.

На капремонт аварійних
будинків з міського бюджету
виділили майже 2 млн грн
Анастасія Ліберман

Дане рішення ухвалили 7 лютого на сесії
Житомирської міської ради.
1 млн 867,1 тис. грн будуть
направлені на ремонт таких будинків:
• в ул . П е р е м о г и , 2 1 –
785,7 тис. грн;

• вул. Михайлівська, 17–
603,424 тис. грн;
• вул. Мала Бердичівська,
1–477,961 тис. грн.
Крім того, ще 7 млн 735 тис.
966 грн виділяють на капітальний
ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій
житлових будинків та проїздів,
у т. ч. ОСББ з відновленням підпірних стінок; 5 млн грн – на капітальний ремонт будинків ОСББ;
310 тис. 925 грн – на капітальний
ремонт ліфтів.
Депутати також погодили виділення 8 млн грн управлінню ко-

мунального господарства на капітальний ремонт та реконструкцію
вулиць, доріг та шляхопроводів,
в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації.
Нагадаємо, 10 жовтня минулого року управління житлового
господарства Житомирської міської ради уклало додаткову угоду
з ФОП Трокоз І. В., який ремонтує
житловий будинок по вул. Перемоги, 21. За її умовами, вартість
усіх робіт збільшили на 1 млн
239 тис. 341 грн, і тепер загальна
вартість капремонту будинку
складає 1 млн 484 тис. 952 грн.
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Політична позиція

Дмитро Лінько відвідав Центр
вертебрології та реабілітації учасників АТО
Юлія Довбня
6 лютого під час робочої поїздки на Житомирщину народний
депутат України від Радикальної
партії Дмитро Лінько завітав до
найсучаснішого в країні закладу
вертебрології із Центром реабілітації учасників АТО, на базі якого
щороку проходять реабілітацію
та відновлення 5000 пацієнтів
з травмами хребта та порушеннями опорно-рухового апарату.
Нардеп разом із Сергієм Крамаренком, в. о. голови Житомирської
обласної організації політичної
партії «Радикальна партія Олега
Ляшка», та Павлом Чернявським,
депутатом обласної ради від РПЛ,
оглянули умови оздоровлення та
реабілітації пацієнтів та поспілкувалися з ними. Громадяни, які
знаходились на лікуванні, розповіли нардепу про свої проблеми
та поділилися думками щодо
поточної ситуації в країні: обговорили підвищення ціни на газ,
провальну медичну реформу,

низькі зарплати та пенсії, а головне – високі ціни на медикаменти.
Дмитро Лінько підкреслив:
поки влада робить все, щоб остаточно знищити медицину, Радикальна партія бореться за те, щоб
українці отримували якісну та доступну медичну допомогу та ліки.
«Кожен з нас ходить в аптеку
і бачить захмарні ціни на ліки.
Люди позбавлені можливості лікуватись. Те, що відбувається, – це
не медична реформа, це – геноцид українців! Медична реформа
мала підвищити якість і доступність медичних послуг, натомість
ми отримали протилежне: закриття лікарняних закладів, скорочення медичних працівників,
обмеження конституційного
права українців на отримання
медичної допомоги, високі ціни
на ліки, серед яких і фальсифікати. У результаті «реформи
Супрун» в Україні закрито сотні
лікарень і ФАПів, скасовано операції, у тому числі онкохворих, за
державний рахунок, український
ринок покинули європейські
компанії, що виробляють про-

тивірусні вакцини, що призвело,
зокрема, до неконтрольованого
спалаху кору. Така ситуація в країні неприпустима і розцінюється нашою командою як геноцид
українського народу. Українці повинні отримувати якісні медичні
послуги та безоплатні ліки – це
єдина наша позиція! І для цього,

передусім, потрібно відправити
у відставку Уляну Супрун», – зауважив Лінько.
Також гості ознайомилися
з обладнанням реабілітаційних
кімнат та медичних приміщень,
які оснащені найсучаснішою
технікою. Оглянувши заклад,
Дмитро Лінько дав високу оцінку

проведеній роботі, а також зазначив, що такого роду заклади є
досить необхідними, адже часто
військові, які повертаються з АТО,
потребують не лише фізичної реабілітації, а й психологічної допомоги. Тому військовослужбовці,
які ризикують своїм життям та
здоров’ям, захищаючи народ від
ворога на сході України, мають
отримувати кваліфіковану психологічну допомогу. А держава
повинна попіклуватися про створення всіх необхідних умов для
повернення воїнів до активного
суспільного життя.
Дмитро Лінько також подякував медпрацівникам реабілітаційного центру за їх складну
працю та відзначив, що всі лікарі,
медсестри та санітари віддають
своїй роботі серце, однак їхня
праця дуже мало ціниться в державі. Народний депутат пообіцяв
боротися за підвищення заробітних плат для медиків. Адже вони
мають отримувати заслужену винагороду за свою важку роботу
у себе вдома, а не шукати кращої
долі за кордоном.

На реконструкцію стадіону Карантин
«Спартак» виділили
продовжили
ще понад 7 млн гривень
до 16 лютого
Обмежувальні заходи в навчальних
закладах Житомира
продовжили до 16 лютого включно.

Анастасія Ліберман

Таке рішення ухвалили на черговій сесії
Житомирської міської ради 7 лютого.
Додаткові кошти у розмірі
7,6 млн грн на стадіон виділяються з міського бюджету в якості
співфінансування проектів регіонального розвитку, на які виділяються гроші з державного
бюджету.
Також на сесії порушували
питання використання земельної
ділянки біля стадіону «Спартак»,
яку передали під будівництво. Депутат Валерій Шевчук, який керує
дитячо-юнацькою спортивною
школою з футболу «Полісся», запропонував міському голові створити робочу групу, що проведе
службове розслідування.
«Працівники поліції хотіли
скласти протокол на директора
ДЮСШ № 2 за те, що вона заблокувала вантажівки. Я прошу

вас, Сергій Іванович, провести
внутрішнє розслідування, чому
особи із земельного департаменту та юридичного не виконали
рішення сесії, чому вони «не помітили», що 5 соток віддаються
під будівництво будинку, який не
має бути там. Для чого ж тоді ми
тут приймаємо рішення, якщо
простий забудовник може через
суд змінити хід ситуації? По-

трібно повернути цю земельну
ділянку примусово чи через
суд», – сказав депутат.
Міський голова Сергій Сухомлин запропонував директору
спортивної школи Валерію Шевчуку очолити робочу групу, яка
проведе розслідування.
До відома, на реконструкцію
стадіону вже витратили понад
20 млн гривень.

Під час засідання міської комісії
з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій
щодо доцільності відновлення навчально-виховного процесу в закладах освіти міста було вирішено
продовжити обмежувальні заходи
у загальноосвітніх, позашкільних
навчальних закладах та рекомендовано у закладах професійно-технічної освіти до 16 лютого включно.
Про це повідомляють у прес-службі
Житомирської міської ради.
«У зв’язку з нестійкою епідемічною ситуацією щодо захворюваності на грип і ГРВІ та
необхідністю проведення імунопрофілактики проти кору та
інших керованих інфекцій, вирішено продовжити призупинення
освітнього процесу до 16 лютого
включно», – зазначила начальник
управління охорони здоров'я місь-

кої ради Марія Місюрова.
Директор департаменту освіти
міської ради Валентин Арендарчук
наголосив, що продовження призупинення навчання не вплине на
загальний освітній процес: «Для
педагога – це не проблема. Вчителі надолужують втрачений час
шляхом ущільнення навчального
матеріалу та інтенсифікації освітнього процесу. У разі потреби вони
використовують резервні години,
які передбачені навчальним планом. Крім того, для кожної теми
передбачені години для повторення
в кінці року. Тож можливий варіант
і за рахунок цих навчальних годин
для повторення подавати необхідний матеріал. А в учнів старших
класів є теми для самостійного
опрацювання. Великої проблеми
у виконанні навчальної програми
немає, адже у нас працюють високопрофесійні, майстерні педагоги».
Нагадаємо, що 28 січня було
прийнято рішення про введення
упереджувальних обмежувальних
заходів у загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах та
рекомендовано у закладах професійно-технічної освіти.
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Про дороги
За давньою українською традицією, закінчується зима – дороги сходять разом із снігом. Надворі лише
початок лютого, а дороги у Житомирі вже знаходяться в аварійно
небезпечному стані. Значна частина
вибоїн і глибоких ям розбивають
ходові частини транспорту. Усе це
лягає на автовласників, які вимушені збільшувати витрати на обслуговування та ремонт автомобілів. Крім
того, зростає аварійність. Є декілька
основних причин, які призводять до
поганого стану доріг.
Представники влади люблять
розповідати стандартні речі: немає грошей, немає техніки, немає
підрядників, суворі зими і тому подібне. Але основним аргументом
є брак коштів.
Насправді гроші є. Минулого року
на ремонти доріг з міського бюджету витратили близько 40 млн грн,
з обласного – близько 30 млн грн.
Цього року з міського бюджету планують витратити 80–90 млн грн.
Якщо порахувати, що частина робіт
виконується силами комунальних
підприємств та планується в інших
видатках, загальна сума коштів, що
виділяється на дороги, є значною.
Однак, як казав міський голова,
«звітувати йому поки немає чим»,
і сьогоднішній стан доріг це підтверджує. Декілька днів поспіль комунальні служби засипають ями на
центральних вулицях, вистачить
цього «ремонту» на 1–2 місяці.
Саме ямкові ремонти є великим
злом для якості доріг. Ефект від
них короткотерміновий, а кошти
зазвичай списують як на поточний
ремонт. Допоки не відбудеться зміна підходів до ремонту та обслуговування доріг, нічого не зміниться.
А додаткові мільйони, які витрачатимуться на дороги, будуть танути
після кожної зими.
Насамперед має бути здоровий
глузд та планування робіт на декілька років. Не може бути ситуації,
коли верхній шар асфальту зрізається, а новий укладається через 2–3
місяці. Або і взагалі не укладається,
а через декілька місяців засипається
цим же зрізаним асфальтом. Наприклад, вулиця Параджанова, де
восени зрізали верхній шар покриття. Декілька місяців автомобілісти були змушені їздити по дорозі
без верхнього шару, руйнуючи як
покриття, так і автомобілі. І після
цього дорогу засипали зрізаним
асфальтом. Далі це покриття знову
знімуть, і вже тоді, можливо, покладуть новий асфальт. І це лише
одиничні приклади.

Освіта

Середа, 13 лютого 2019

Стартувала реєстрація
на ЗНО-2019: усе,
що потрібно знати
Зареєструватися
можна з 5 лютого до
25 березня.
Абітурієнти матимуть можливість скласти тестування щонайбільше з чотирьох навчальних
предметів. Про це повідомляють
у Вінницькому регіональному
центрі оцінювання якості освіти.
Загалом ЗНО відбуватиметься
з 11 навчальних предметів: українська мова і література, історія
України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська
мова, німецька мова, французька
мова, іспанська мова.
«Щоб зареєструватися для
участі у ЗНО, потрібно створити
й заповнити реєстраційну картку,
бланк якої формується із використанням спеціального сервісу
«Зареєструватися», розміщеного
на веб-сайті Українського центру
оцінювання якості освіти у рубриці «ЗНО/ДПА», підготувати
комплект реєстраційних документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію в закладі
освіти (для випускників шкіл,
студентів професійно-технічних
закладів і коледжів, які цього
року завершують здобуття повної
загальної середньої освіти), або
надіслати його до відповідного
регіонального центру оцінювання
якості освіти (для випускників
минулих років). Отримати від
регіонального центру Сертифікат», – інформують у Вінницькому
регіональному центрі оцінювання якості освіти.
Щоб успішно зареєструватися
для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, необхідно
створити та оформити реєстраційну картку, сформувати пакет
документів і передати його до
регіонального центру.
Реєстраційну картку необхідно сформувати за допомогою
спеціального сервісу «Зареєструватися». Зауважте, що одним
з перших кроків є обрання категорії особи.
Якщо ви у 2019 році завершуєте навчання в закладі загальної
середньої освіти (школа, гімназія, ліцей тощо), – ваша категорія
«Випускник закладів загальної
середньої освіти 2019 року».
Якщо ви є учнем (студентом,
слухачем) закладів професійної
(професійно-технічної) освіти
і здобуваєте у поточному році
повну загальну середню освіту, –
ваша категорія «Учень (слухач)
закладів професійної (професій-

но-технічної) освіти».
Якщо ви є студентом закладу вищої освіти (коледж) і здобуваєте у поточному році повну
загальну середню освіту, – ваша
категорія «Студент закладу вищої освіти».
Якщо ви вже маєте атестат
(здобули повну загальну середню
освіту в попередні роки), незалежно від того, де ви навчаєтеся
зараз (чи продовжуєте навчатися), – ваша категорія «Випускник
минулих років».
Якщо ви навчаєтесь у закордонному закладі освіти та здобуваєте у поточному році повну
загальну середню освіту, – ваша
категорія «Випускник, який здобуде у 2019 році повну загальну
середню освіту в закордонному
закладі освіти».

У Вінницькому регіональному
центрі оцінювання якості освіти
звертають увагу, що процедура
реєстрації дещо відрізняється залежно від того, чи проходитимете
ви ДПА у формі ЗНО.

Перевірка стану
опрацювання
реєстраційних документів
Після того, як ви надіслали
пакет документів для реєстрації
до регіонального центру, ви маєте
можливість за допомогою сервісу
«Стан опрацювання документів»
перевірити, на якому етапі опрацювання ваші документи. Для
цього необхідно увести номер
реєстраційної картки до сервісу.
Важливо зазначити, що реєстраційні документи в регіо-

нальних центрах опрацьовуються
у міру надходження. Обробка
реєстраційних документів має
тривати не довше 10 робочих днів
із моменту їхнього надходження
до регіонального центру.

Унесення змін
до реєстраційних даних
Підтвердженням факту реєстрації для участі в зовнішньому
оцінюванні є Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання
(далі – Сертифікат), який вам
буде надіслано в індивідуальному конверті разом з реєстраційним повідомленням учасника зовнішнього незалежного
оцінювання та інформаційним
бюлетенем «Зовнішнє незалежне
оцінювання. 2019 рік».

У разі потреби ви можете
внести зміни до реєстраційних
даних, здійснивши перереєстрацію. Перереєстрація триватиме
з 05 лютого до 25 березня 2019
року після отримання вами
Сертифіката.
Для перереєстрації потрібно
внести зміни до реєстраційних
даних за допомогою спеціального
сервісу «Внести зміни», розміщеного на веб-сайті Українського
центру оцінювання якості освіти. Вхід до сервісу – за номером
і пін-кодом Сертифіката. Вам
потрібно буде оформити нову
реєстраційну картку, повторно
сформувати комплект реєстраційних документів, вклавши до
нього отриманий раніше Сертифікат. Пакет документів треба
подати до відповідного регіональ-

ного центру в той самий спосіб,
у який це було здійснено під час
реєстрації.

Відмова в реєстрації

Вам може бути відмовлено
в реєстрації (перереєстрації) для
участі у зовнішньому оцінюванні
на підставі:
• ненадання документа(ів), що
підтверджує(ють) достовірність
інформації, зазначеної в реєстраційній картці;
• надання недостовірної інформації;
• подання реєстраційних документів особою, яка відповідно
до вимог законодавства не має
права на участь у зовнішньому
оцінюванні;
• відправлення реєстраційних документів після завершення
встановленого строку реєстрації
(особі, яка в період реєстрації не
подавала реєстраційних документів) або перереєстрації;
• неналежного оформлення
документів, необхідних для реєстрації;
• неможливості створення
особливих (спеціальних) умов
для проходження зовнішнього
оцінювання відповідно до медичного висновку.
У разі прийняття рішення
про відмову в реєстрації (перереєстрації) вам буде надіслано
витяг із протоколу засідання регламентної комісії, у якому буде
зазначена причина відмови. Якщо
ви можете усунути причини, що
стали підставою для прийняття
такого рішення, до 25 березня
2019 року, створіть нову реєстраційну картку, скориставшись
сервісом «Зареєструватися»,
сформуйте пакет реєстраційних
документів та надішліть його на
адресу відповідного регіонального центру оцінювання якості
освіти або передайте до закладу
освіти, у якому навчаєтесь (якщо
складатимете ДПА у формі ЗНО).
Особа, якій відмовлено в реєстрації (перереєстрації), має
право оскаржити рішення регламентної комісії протягом чотирнадцяти календарних днів із дня
завершення реєстрації, подавши
апеляційну заяву до Українського
центру оцінювання якості освіти.
Якщо учасник через певні
причини не зможе взяти участь
у зовнішньому оцінюванні, він
повинен до 16 квітня 2019 року
надіслати до відповідного регіонального центру оцінювання
якості освіти раніше отриманий
Сертифікат і заяву про відмову
в реєстрації.
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Політична позиція

Анатолій Гриценко:
Щороку через корупцію
бюджет втрачає
до 400 мільярдів гривень
наших з вами коштів
8 лютого Житомир в рамках
всеукраїнського туру відвідав кандидат на пост Президента України
Анатолій Гриценко. Політик постійно зустрічається з представниками громадськості по всій
країні, щоб не тільки дізнатись
про проблеми регіонів, а й відчути
настрої мешканців. Житомирська
область є для Анатолія Гриценка
у певній мірі знаковою, бо саме
тут, будучи міністром оборони, він
проводив експеримент зі скасування примусового призову в рамках
реформи армії.

Примусовий призов
має бути скасований
Коли в 2005 році команда Анатолія Гриценка прийшла до Міністерства оборони, вона прийняла
чітке рішення про скасування
примусового призову та повний
перехід на контрактну армію.
Кандидат у президенти нагадав у Житомирі, що тоді, майже 15
років тому, реформу армії завершити не встигли. Саме тому в заявленій передвиборчій програмі
Анатолія Гриценка чітко записано, що примусовий призов буде

скасований. Система оборони, за
його словами, базуватиметься на
трьох ключових елементах: контрактна професійна армія; резерв
постійної готовності, де резервісти добровільно підписуватимуть
контракт та проходитимуть підготовку за гроші.
«Кожний буде приписаний
до своєї частини, посади. В разі
небезпеки вони одразу встають
на захист держави», – підкреслив
Анатолій Гриценко.
Третя складова – територіальна
оборона, в якій кандидат планує
задіяти всіх, хто вже пройшов
військову підготовку.
За дев’ять місяців 2005 року на
Житомирщині родини військових отримали 6537 квартир. Це
абсолютний рекорд у порівнянні
з іншими міністрами оборони.
Зараз на рік по всій Україні ця
цифра складає до 600 помешкань.
Анатолій Гриценко наголосив, що
практика надання жила військовим буде поновлена.
«Ми знаємо, як подбати про
солдата і про родини військових,
які загинули, захищаючи країну,
і які зараз на фронті», – зауважив
кандидат у президенти.

Щороку через корупцію
бюджет втрачає до 400
мільярдів гривень наших
з вами коштів
За словами Анатолія Гриценка, разом з Українською Радою
Бізнесу його команда порахувала,
що лише мінімальній корупційні схеми вимивають із бюджету
до 230 мільярдів гривень на рік.
Якщо ж скласти побори на митниці, виведення грошей в офшори,
непрозорі закупівлі, то ця цифра
збільшується майже вдвічі – до 400
мільярдів гривень.
«Ці 400 мільярдів – це невиплачені пенсії, пенсіонери в злиденному стані, кинута родина
АТОшника. Вчитель, лікар, солдат,
яким кажуть, що немає грошей.
Саме з боротьби із корупцією
почнеться робота на посту президента», – каже Гриценко.
Він підкреслив, що тільки вичищення схем зробить Україну
сильнішою, дасть шлях розвитку
малому та середньому бізнесу, який
зможе платити своїм робітникам
середню зарплатню мінімум у 700
євро. Гідна зарплатня, підкреслив
Анатолій Гриценко, зупинить відтік
кадрів із України, бо трудова міграція вже набуває катастрофічних
масштабів для країни.

Під час прес-конференції для
журналістів Анатолій Гриценко не
оминув і тему комунальних тарифів, в яких зараз, за словами кандидата, також закладена корупційна
складова. Він запевнив, що завдання
команди Гриценка, щоб комунальні
витрати родини не перевищували
15% від сукупних доходів.
«Це цілком реально, якщо вичистити монополії та підвищити
добробут українців», – впевнений
Анатолій Гриценко.

Не можна допустити
спекуляцій зі скупкою
та підрахунком голосів
Напередодні візиту в Житомир Анатолій Гриценко разом
з іншими кандидатами підписав
два важливих документи. Перший – Меморандум про чесні
вибори та протидію фальсифікаціям. Гриценко наголосив, що ці
президентські вибори – визначальні для країни, тому не можна допустити спекуляцій зі скупівлею
голосів. Раніше лідер «Громадянської позиції» обговорив особисто
із головою Міністерства внутрішніх справ Арсеном Аваковим можливі фальсифікації на виборах та
домовився про співпрацю, щоб
голосування та підрахунок голо-

сів пройшли максимально чесно.
«Я попередив міністра Арсена
Авакова, щоб у період між оголошенням результатів виборів та інавгурацією тим, хто перейде лінію закону,
не дозволили покинути Україну», –
зазначив Анатолій Гриценко.
Другий документ, який підписали кандидати у президенти, стосується захисту преси та свободи слова.
«Я в програмі записав, що не
буде придворних журналістів.
Свобода слова в моєму розумінні – це право журналістів говорити
і обов'язок влади слухати. Зараз поширюється багато бруду відносно
кандидатів. Я знаю, що принаймні
30% засобів масової інформації на
Житомирщині відмовилися розміщувались за гроші компромат.
Честь і шана таким журналістам», –
підкреслив Анатолій Гриценко.
Окрім журналістів, Анатолій
Гриценко зустрівся у Житомирі зі
своїми прихильниками. Політик
запевнив людей, що йде до них без
каменю за пазухою та готовий реалізувати всі кроки зі своєї програми за один президентський термін.
«Не буду триматись за крісло.
Далі нехай молоді та креативні
керують країною. Одного терміну
мені достатньо», – наголосив Анатолій Гриценко.
Руслан Мороз

Департамент освіти Житомирської міської ради пояснив,
як відбуватиметься зарахування дітей до 1 класів 2019 року
Марія Гурська

На брифінгу, який
відбувся 8 лютого, розповіли про механізм
зарахування дітей до
початкової школи.
Про це повідомляє пресслужба Житомирської міської
ради.
«29 січня у департаменті освіти проведено засідання робочої
групи щодо формування планової
мережі закладів освіти, які будуть
функціонувати з 1 вересня 2019–
2020 навчального року», – йдеться
у повідомленні

Заступник директора департаменту освіти міської ради Раїса
Кошевич надала детальну інформацію про те, як буде організовано
навчальний процес та які зміни
чекають учнів.
«Минулого року було набрано
117 перших класів. Для того, щоб
навчити дітей працювати, 120 педагогічних працівників пройшли
повну сертифікацію. Разом з тим
було закуплено обладнання, щоб
забезпечити освітнє середовище,
а саме: відповідні меблі, створено
7 зон для відпочинку та навчання
дітей, було закуплено матеріал
для педагогічних працівників та
набір «LEGO» для учнів. Цього
року механізм залишиться незмінним», – розповіла посадовиця.
Заступник начальника управ-

ління освіти наголосила на тому,
що абсолютно всі діти будуть зараховані до загальноосвітніх закладів,
тому батькам не варто хвилюватися.
Щодо механізму зарахування учнів
до 1 класів, то він, як розповіла Раїса
Кошевич, проводитиметься у такій
послідовності: «Зарахування дітей
розпочнеться 1 березня і триватиме до 31 травня 2019 року. У першу
чергу будуть прийняті ті діти, які
мають пряму територіальну належність до закладу освіти. Для
цього батькам потрібно прийти до
директора, написати заяву, взяти
копію свідоцтва про народження
дитини, медичну довідку (якщо
наявна) та документ про пряму
територіальну приналежність. Ті,
хто виявлять бажання навчатися
в цьому самому закладі, але не ма-

ють територіальної приналежності,
зможуть претендувати на вільні
місця», – інформує Раїса Кошевич
До слова, на вулиці В. Берди-

чівській 7, у 3 та 11 кабінетах проводитимуться консультації з будьяких питань, які виникатимуть
у батьків дошкільнят.
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ВОДІЯ
Леонід
ГРОМІК,
завідувач другого відділення
Житомирського
професійного
політехнічного
ліцею

Роль жінок в автомобілебудуванні
Історія зберігає багато імен тих, хто
були першими у створенні автомобіля і чиї винаходи мало змінились
протягом десятиліть. Генрі Форд,
Карл Бенц, Ніколаус Отто, Рудольф
Дізель, Анрі Сітроен, Роберт Бош –
чоловіки, які створили основні елементи. Їх імена знає кожен, хто хоч
якось пов’язаний з автомобілями,
але й жіночі імена мають право бути
поряд з ними. Можливо, їх винаходи на той час не були настільки
значними, як чоловічі, але час довів
їх життєве значення і необхідність.
Чоловіча натура за швидкістю і потужністю не сприймала комфорт як
необхідну складову автомобіля,
але саме зусиллями жінок сучасні
автомобілі комфортні і безпечні під
час поїздок.
Обігрівач поряд з кондиціонером залишається у наш час одним
з важливих елементів автомобільної
системи клімат-контролю. Навіть ті,
що створили перші автомобілі, розуміли необхідність обігріву салону.
Перші обігрівачі – отвори в панелі
між двигуном і салоном, регулювався потік за допомогою важеля. Жінка
Мері Андерсон, девелопер (з англійської мови – людина, яка займається розробками, удосконаленнями, творчістю) з міста Бірмінгем,
штат Алабама, запросила з місцевої
технологічної компанії інженера і запропонувала допомогти створити
пристрій, який би очищував вітрове
скло, не виходячи з салону. Патент
був отриманий у 1903 році. Пристрій складався з важеля, доступ до
якого здійснювався з місця водія,
і продовгуватого шматка гуми, притиснутого другим важелем до поверхні лобового скла. Переміщуючи
важіль зі сторони в сторону, водій
міг очищувати поверхню скла від
води під час дощу. Для того, щоб
гумова щітка щільно прилягала до
скла, була використана противага.
У 1905 році Мері Андерсон пробувала продати патент на винахід
канадській фірмі, але пропозиція
була відкинута зі словами про невиправдані збитки на купівлю прав
на винахід. У 1920 році термін захисту патенту на винахід закінчився.
У 1922 році компанія Cadillak стала
першою, включивши склоочисник
конструкції Мері Андерсон у список
стандартного обладнання автомобіля.
Зірка німого кіно і автомобільний
ентузіаст Флоренс Лоренс теж відіграла важливу роль в автомобілебудуванні, але про це в наступному
номері газети.
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Акцент тижня

Житомирянам фатально не щастить
з комунальним МРТ: він знову наказав
довго жити, але пообіцяв повернутися
Практично з номера в номер наша
редакція розміщує
відомості про роботу комунального
МРТ, встановленого
в обласній лікарні.

тільки транзистори прибудуть,
ми їх поставимо та надіємось,
що більше поломок не буде.
Таким чином ми замінимо всі
транзистори в цьому блоці».
Ми вже сподівались на такий
собі хепі-енд, але дарма! На сесії Житомирської обласної ради
громадський активіст Сергій
Ткачук повідомив, що комунальний МТР знову не працює:
«У нас є здобуток громадськості,
коли громадськість у 2014–2015

чевського – авт.), місяць роботи
такого томографа без роботи
обласного комунального приносить дохід у майже 100 тисяч доларів США. Це реальні
цифри! Ви подивиться, скільки
людей проходить обстеження.
Він працює цілодобово. І саме
ці люди зацікавлені в тому,
щоб наш комунальний томограф не працював. Я звертаюсь
до депутатів, приділіть, будь
ласка, трошки уваги до того,

І ці відомості часто нагадують зведення з полів військових дій, настільки вони суперечливі і мінливі. Як тільки ми
отримуємо інформацію від
офіційних джерел про те, що
магнітно-резонансний томограф
в КУ «Обласна клінічна лікарня
ім. О. Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради працює,
як наступного дня обурені хворі
спростовують це.
Не так давно ми писали про
те, що МРТ працює та всі, кому
необхідно пройти дане обстеження, можуть записатися на
прийом. Запис на обстеження
пообіцяли поновити з лютого,
але в лікарні говорять про те,
що черга є аж до липня. Тоді ж
ми отримали коментар від Анатолія Омельчука, завідувача
відділення променевої діагностики Обласної клінічної лікарні
ім. О. Ф. Гербачевського: «Знову
вийшли з ладу деталі блоку
радіочастотного підсилювача.
Саме перед Новим роком приїжджала фірма, яка відремонтувала блок. Були поставлені нові
транзистори, але через кілька
днів блок знову вийшов з ладу.
Прийнято рішення закупити
повний комплект нових транзисторів, та на наступному тижні
вони повинні бути вже в Україні.
Вони замовлені в Америці. Як

роках боролася за встановлення магнітно-резонансного
томографу в обласній лікарні.
Спочатку ми вибивали фінансування, потім ми боролися,
щоб зробили приміщення, але
зараз, на жаль, ми вимушені боротися за те, щоб цей томограф
працював. В нас виникає дуже
багато питань: чому він не працює? хто є перешкодою цьому?
Є приватний томограф, один
із бенефіціарів – Борщівський
(Михайло Борщівський – ексдепутат Житомирської облради,
колишній головний лікар обласної клінічної лікарні ім. О. Герба-

що знову не працює томограф
в обласній лікарні. Функціонування томографа було дуже
важливим для соціально незахищених верств населення,
для афганців, чорнобильців,
атовців. Я пам'ятаю, коли ми
у 2014 році звертались до приватних клінік з проханням зробити МРТ пораненим бійцям,
то нам відповіли, що спочатку
платіть гроші. У нас повинно
своє працювати нормально!».
Наша редакція знову звернулась за коментарем до Анатолія
Омельчука, завідувача відділенням променевої діагности-

Руслан Мороз

ки Обласної клінічної лікарні
ім. О. Ф. Гербачевського.
«Ми ремонтуємо томограф,
але горить один і той же блок.
Тільки що мені дзвонили з Києва ті люди, яки ремонтують
цю техніку. Вони пообіцяли
до кінця тижня, що розберуть
блок, відремонтують та привезуть у Житомир. Я сподіваюсь,
що це буде так. Я розумію, що є
дуже велика соціальна напруженість. Я кожен день маю розмови
з пацієнтами: хто з розумінням
ставиться до того, що томограф
зламався, хто починає кричати,
що вам купили, а ви працювати
не хочете… Інколи доходить до
особистих ображень. Якщо так
часто виходить з ладу апарат,
то важко сказати, якісний він,
чи ні – я не інженер», – розповів
Анатолій Омельчук.
З його слів, томограф два
роки пропрацював практично
безвідмовно. «З травня минулого
року виходить з ладу один і той
же блок. Періодично міняють
транзистори. Практично замінили більшу половину деталей.
Але останнім разом вийшла
з ладу мікросхема. Ремонтуюча організація в Києві сказала,
що такі мікросхеми є і до кінця
тижня блок відремонтують. Чи
буде це до кінця тижня, чи ні,
я сказати не можу. Ми просто
маємо надію, що томограф нарешті запрацює. Що стосується
проплат за ремонтні роботи, то
я не знаю, будуть йти проплати
за рахунок лікарні чи буде якась
дотація від держави. Це вже не
моя компетенція. Але транзистори дуже вартісні, в нас їх немає, в Європі їх також немає, їх
привозять з Америки. Єдине, що
можу сказати: сподіваюсь, що на
наступному тижні томограф запрацює», – повідомив Анатолій
Омельчук.

На Житомирщині у власному будинку
родичі виявили тіла чоловіка та дружини
Поліцейські, що
прибули до місця
події, провели огляд
та зафіксували ознаки отруєння чадним
газом. З’ясування
усіх обставин триває
у рамках кримінального провадження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської
області.
«Житель м. Бердичева звернувся увечері до поліції через
стурбованість про відсутність
зв’язку з 35-річним сином та його
36-річною дружиною. До місця
проживання останнього разом із
заявником прибули і поліцейські.
Близько 21:30 чоловік через вікно
заліз до будинку сина та виявив
його і невістку у ванній кімнаті без

ознак життя. Під час огляду місця
події було зафіксовано наявність
у приміщенні запаху чадного газу.
На тілах загиблих також були характерні сліди отруєння ним. Інших
видимих тілесних ушкоджень не
виявлено»,– йдеться у повідомленні.
Нині у рамках розпочатого
кримінального провадження
призначено судово-медичну експертизу для встановлення причин
смерті подружжя.
Тривають слідчо-розшукові захо-

ди для з’ясування усіх обставин події.
Також у ході огляду зафіксовано, що у будинку встановлено газове
опалення, а у ванній кімнаті обладнання безпосередньо розташоване.
Як виявилося пізніше, в будинку
загинув 35-річний бердичівський
суддя Олександр Дубцов та його
36-річна дружина Ельвіра, яка працювала в одній із стоматологічних
клінік міста. У подружжя є донька
Олівія, яка на момент трагедії знаходилася у дідуся та бабусі.
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Точка зору

То що ж то було: протест проти
Кропачова чи тренування
«великої провокації»?
Микола Корзун

Сесії Житомирської обласної ради
упродовж останніх
місяців мають дуже
цікаву закономірність: до сесійного
залу, окрім депутатів,
чиновників та журналістів, приходять
активісти багатьох
громадських організацій.
Так вже повелося із 2014-го
року, що активісти намагаються
бути у курсі більшості сесійних
рішень, а буває й таке, що у сесійному залі саме за участі представників громадськості виникають
запальні суперечки, перепалки
і навіть сутички. Звісно, така активність має ряд позитивних моментів, але часто активісти діють
всупереч регламентам, правилам
та навіть суто етичним нормам.
Саме тому ще у грудні 2018-го
року у Житомирській обласній
раді вдалися до того, щоб для
гостей сесійного зібрання видавати перепустки. Знову ж таки
активісти висловлювали із такого
приводу невдоволення, але вже на
сесію 7 лютого 2019 року у приміщення Житомирської обласної
ради можна було потрапити лише
із запрошенням-перепусткою.
Здавалося, що все стало на свої
місця і сесія відбудеться без особливої напруги та надзвичайних
подій. Проте так лише здавалося.
Близько десятої ранку біля
входу до приміщення Житомирської обласної держадміністрації
з’явилося кілька десятків молодиків у вже забутих у Житомирі
балаклавах та спортивно-туристичному одязі. Тут же з’явилися
прапори із надписами «Невідомі патріоти», а посеред натовпу
прибульців легко впізнавалася
постать лідера партії «Братство»
Дмитра Корчинського. Для тих,
хто знає історію української політики хоча б упродовж останнього десятилітття, було одразу
зрозуміло, що «братчики» на
чолі із Дмитром Корчинським
з’являються неспроста. Як правило, із їх появою часто виникають
ситуації на грані провокацій, за-

гострень, сутичок та бійок. На
жаль, Житомир 7 лютого 2019
року винятком не став. Поки
депутати відкривали сесійне
засідання, поки відбувалася церемонія нагороджень людей, які
отримали державні звання та відзнаки, на вході до приміщення
обласної ради виникла сутичка
між гостями-активістами та поліцією, яка забезпечувала так званий пропускний режим. Звісно,
прибулі до Житомира активісти
одразу зажадали дозволу на те,
щоб потрапити до сесійного
залу. Дмитро Корчинський та
його послідовники висловили
невдоволення тим, що один із
депутатів Житомирської облради
Дмитро Кропачов, який ще наприкінці 2018-го року скоїв наїзд на жительку села Тетерівка,
досі знаходиться у депутатському
залі. Аргументація прибулих до
Житомира «невідомих патріотів»
була начебто простою і логічною:
раз депутат скоїв аварію, у якій
загинула літня жінка, значить
він повинен бути не на сесії, а, як
мінімум, у слідчому ізоляторі.
Проте важливо зауважити
на тому, який характер мали
події на вході до приміщення
Житомирської обласної ради.
Активісти у балаклавах і з прапорами досить швидко приступили до справжнього штурму
дверей, застосовуючи при цьому навальну силу натовпу, який
намагався прорватися усередину приміщення Житомирської
ОДА. Досить швидко двері виявилися розкритими навстіж,
а потім настала черга розбивати величезні шибки у дверях
приміщення. Для нагнітання
ситуації «невідомі патріоти» закидали димові шашки у фойє
приміщення. Дим, сморід, крики
та волання переляканих чиновників також входили до планів
та намірів «штурмового десанту», який намагався пройти на
сесію Житомирської облради.
Але поліція міцно і непохитно
тримала штурм і не впускала
непроханих гостей усередину.
Проте за п’ять чи десять хвилин,
коли пристрасті набули високого
градусу, до сесійного залу пропустили Дмитра Корчинського
та ще із десяток прибулих із ним
осіб. У тому числі і журналістів,
а також – воїнів, які пройшли
АТО. Увійшовши до сесійного
залу, гості рушили до трибуни,
і вже за хвилину з’ясувалося, що
причиною несподіваної появи
у Житомирі київського «десанту»

став той же депутат Кропачов із
фракції ВО «Батьківщина». До
речі, на сесії того дня Дмитра
Кропачова не було, а тому промову Корчинського змушений був
слухати увесь сесійний зал. Лідер
«Братства» без особливих словесних викрутасів сказав про те, що
«активісти труять газом житомирян та гостей міста і хочуть
познайомитися із депутатом,
якому місце у тюрмі». Йшлося,
звісно ж, про Кропачова, але
у виступі пана Корчинського одразу ж з’явилися і основні «вуха»
скандалу, який був влаштований
із метою наробити розголосу на
всю Україну. Зрозуміло було, що
не лише житомирянам, але й
громадянам усієї нашої країни
намагалися ще раз довести, що
саме у фракціях «Батьківщини»
зазвичай найбільше порушників,
скандалістів і навіть убивць. Зрозуміло, у сесійному залі неодноразово лунало прізвище лідерки
ВО «Батьківщини», яка ось зараз
наполегливо «преться у Президенти». Виступ Корчинського
тривав недовго, але у відповідь
голова фракції ВО «Батьківщина»
у Житомирській облраді В. Кропивницький нагадав про те, що
його колега по фракції співпрацює зі слідством, а тому усі
претензії щодо тривалості слідчих дій мали б бути адресовані
правоохоронцям. Зрозуміло,
що «невідомі патріоти» разом із
«братчиками» про це прекрасно
знали. Але замість дверей прокуратури чи офісу управління
поліції прийшли до приміщення
Житомирської облради. Звісно,
депутати обласної ради чудово розуміли, що відбувається
не просто шоу, а реалізується
сценарій грандіозної провокації. Очевидно, тому на адресу

того ж таки Дмитра Корчинського пролунало кілька вигуків із
зауваженнями щодо неприпустимості подібних дій і подібної
поведінки. «Невідомі патріоти»
особливої уваги на обурення
депутатів не звертали. Більше
того, особливо активних депутатів тут же, у сесійному залі,
нагородили ще й стусанами та
ударами по обличчю. Але після
такого спалаху емоцій прибульці
зі столиці покинули сесійний зал
і попрямували до офісу обласної
організації ВО «Батьківщина».
Там, між іншим, «невідомих патріотів» чекало підкріплення із
числа житомирян, яких наче випадково (?) хтось зібрав та організував для проведення заздалегідь
наміченого пікету. Пікетування
виявилося нетривалим і супроводжувалося метанням димових
засобів під двері та вікна офісу
«Батьківщини». А вже після виконаної «роботи» і кияни, і присутні «хлопчаки» із Житомира
порозходилися з місця події.
«Братство» і «Невідомі патріоти» взяли курс на столицю, хоча,
як це часто буває, візит киян до
Житомира супроводжується не
лише участю у політичних акціях, але й у діях суто хуліганського
характеру. Але то вже було потім,
коли основна частина вистави
була реалізована перед камерами тележурналістів і картинка із
обуренням «проти Кропачова»
мала стати головною темою дня не
лише у Житомирі, але й у масштабах усієї України.
У сесійному залі після півгодинної перерви деп у тати
продовжували свою роботу.
Відчувалося, що настрій був добряче зіпсований, а трохи згодом
депутати зажадали отримати
певні пояснення від очільника

обласного управління поліції.
В’ячеслав Печененко очевидно
сказав те, що мав сказати. Він зауважив, що про візит столичних
«патріотів» правоохоронці Житомира знали заздалегідь, а тому
до приміщення обласної ради
було зібрано необхідну кількість
поліції та національних гвардійців. Національна гвардія, до речі,
у хід подій не втручалася, а весь
натиск «братчиків» і «невідомих
патріотів» стримували півсотні
поліцейських. На диво депутатів,
очільник поліції Житомирщини
повідомив, що жодного із учасників «штурму» правоохоронці не
затримували. Хоча, звісно, було
за що, і усі підстави для належної
оцінки протиправних дій з боку
непроханих гостей були очевидними. Зрозуміло, що акція під
керівництвом Дмитра Корчинського була добре спланована
і узгоджувалася на рівні високих
владних кабінетів. Заради того,
щоб продемонструвати Україні
«злочинців» із «Батьківщини»,
знадобились і поламані двері,
і побиті шибки. А димові шашки зі сльозогінним газом мали
лише продемонструвати рішучість і незламність патріотів, які
просто змушені самостійно і на
власний розсуд наводити у країні
порядок. Щоправда, патріоти так
і залишилися невідомими для
житомирян та депутатів Житомирської обласної ради, хоча неважко було здогадатися, хто і для
чого спорядив «десант» на сесію
до Житомира. Володимир Ширма, намагаючись щось пояснити,
а можливо – бажаючи заспокоїти
своїх колег-депутатів, спромігся
навіть заявити, що «справжня
режисерка вистави, яка щойно
відбулася у сесійному залі, перебуває… аж у столиці». Чи то голова обласної ради насправді так
розхвилювався під час «штурму»
приміщення і особливо – після
спалаху бійки у сесійному залі,
чи, можливо, із логікою у нього
у той момент щось таки сталося?
Адже варто було пояснити народові, що ж таки відбувається під
час сесії, а особливо – хто ж все ж
таки був справжнім режисером
доволі дивного спектаклю. Насправді – огидного, примітивнонедолугого і нахабного. Зрештою,
народ, який читав, дивився та дізнавався про події сесійного дня
у Житомирській обласній раді,
робив давно прогнозований висновок – йдуть вибори і під час
виборчої кампанії всього ще буде.
Хтозна, можливо, й так?
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Георгій Буравков: Влада
готує фальсифікації за схемою
місцевих виборів 2006 року
партії «Солідарність», які займаються тим,
що збирають особисті дані людей у містах
і селах, та людей з команди президента,
які відповідають за керування та забезпечення цієї мережі грошима, на жаль,
швидше за все, нашими грошима – грошима платників податків.
«Та ж с а ма с хема б ула з а д і я н а
і в 2006 році під час горезвісних виборів
міського голови Житомира, тому я маю
повну картину того, що саме буде далі відбуватися і за яким сценарієм буде діяти
влада в нашому рідному місті Житомирі та,
найімовірніше, по всій країні. Чому я у цьому впевнений? Тому що ті ж самі люди,
які зараз керують містом та областю, були
задіяні у процесі фальсифікації виборів
міського голови 2006 року, а тепер будуть
задіяні у фальсифікації президентських
виборів у місті Житомирі та Житомирській
області», – говорить Георгій.

То хто вони і чому ми не повинні дати їм можливості зробити
це знову?

Руслан Мороз
Буравков Георгій Анатолійович –
міський голова міста Житомира з 2002-го
до 2006 року, безпартійний – надзвичайно
досвідчений політик. Він розповів нам, що
всі минулі роки займався сім'єю та спортом,
але зараз не може стояти осторонь подій,
які відбуваються у його рідному місті Житомирі та всій країні в цілому.
Історія людини, яка особисто пройшла
через репресії та тиск влади під час передвиборчої кампанії 2006 року, особливо важлива для розуміння того, що відбувається
зараз в регіонах і містах під час виборчої
кампанії президента України.
«Я переміг на міських виборах 2006 року,
незважаючи на всі перешкоди, але влада
хотіла свого кандидата та пішла на повні
фальсифікації та тиск, і, навіть незважаючи
на це, я виграв абсолютно всі суди, тому
і були призначені повторні вибори міського
голови у 2006-му році. Щоб не дозволити
мені знову демократичним шляхом обратися міським головою, проти мене була одразу порушена кримінальна справа – таким
чином влада позбавила мене права брати
участь у політичному житті Житомира», –
розповідає Георгій Буравков.
Сьогодні ми маємо схожу ситуацію
у всіх містах нашої країни, влада та особисто
Петро Порошенко готуються до повних
фальсифікацій президентських виборів.
Це стає зрозуміло не тільки за рейтингом
діючого президента, а і за технологіями,
які задіяв штаб Порошенка.
Вже багато українських ЗМІ оприлюднили інформацію стосовно агітаторів

Л юд и ною, як а була призначена
у 2006 році, саме призначена, а не обрана міським головою, є Шелудченко Віра
Тимофіївна, а людиною, яка була сірим
кардиналом та її заступником, був Ігор
Гундич, який в наш час є людиною президента та губернатором Житомирської
області, а також його заступник Олексій Ясюнецький, який також пройшов
не одну виборчу кампанію разом з цією
командою.

Отже, як саме були сфальсифіковані вибори 2006 року?
Після підрахунку голосів бюлетені не
одразу потрапили в територіальну виборчу комісію міста Житомира, а спочатку їх
завезли в обласну адміністрацію, а тільки
потім в міську територіальну комісію. На це
порушення звернули увагу майже всі члени
комісії, навіть незважаючи на те, що в ній
були й представники тодішньої провладної
партії «Наша Україна», яку представляла
Шелудченко, – все одно було прийняте та
й одразу проголосоване рішення за перерахунок голосів.
Майже одразу після цього багато членів
комісії відчули величезний тиск не тільки
на себе, але і на своїх рідних та близьких.
Одного з членів комісії було побито, він
навіть не зміг прийти на чергове засідання,
а з’явився тільки через певний час. Також
намагалися провести заміну членів комісії,
так би мовити, заднім числом.
Координатором та ідеологом всіх цих
дій був тоді друг та соратник президента
Петра Порошенка, на той момент чинний
народний депутат від «Нашої України»
Павло Жебрівський. Саме він дав команду
відкрити вночі кабінет, де знаходився сейф
з мокрими печатками, та одразу під тиском
та шантажем проголосити Віру Шелудченко
новим міським головою.

Після цього ухвалою суду рішення цієї
сесії було заблоковано, а окремою ухвалою
суду було зобов’язано прокуратуру міста
порушити кримінальну справу відносно
ряду членів комісії, які брали участь у фальсифікації підрахунку голосів. Суд прийняв
рішення дозволити перерахунок голосів, що
після цього було і зроблено, але після відкриття мішків з бюлетенями було виявлено
фальсифікацію великої частини бюлетенів.

Що трапилось далі, невже
все місто залишилося без міського
голови?
Протягом півроку місто залишалося
без міського голови, а будь-яка інформація
стосовно тих подій блокувалася владою.
Незважаючи на це, я йшов у суди та отримував перемогу за перемогою, доводячи
свою правоту в юридичній площині.

Де ж тут роль чинного губернатора Гундича та його зама
Ясюнецького, і як саме вони були
задіяні у фальсифікаціях?
У той час Гундич був начальником штабу Віри Тимофіївни Шелудченко, а в суді
її інтереси представляв на той час нікому
не відомий юрист Олексій Ясюнецький.
Справа в тому, що у той час, коли я боровся
у судах, Шелудченко перебувала у кабінеті
міського голови та незаконно виконувала
його обов’язки. Не маючи на це права, вона
керувала містом, але не мала права підписувати жодні документи та проводити
сесії, бо вважалася нелегітимною і добре
про це знала.
Вони звільнили всю мою команду і залишили тільки одного мого заступника
Івана Адамовича Заінчковського. Він був
заступником з фінансів і мав право підпису
документів, як і міський голова, мав право
другого підпису. Сесії проводив секретар
ради, а всі фінансові документи підписував
Заінчкрвський.

Що трапилось через півроку?
Коли влада зрозуміла, що я виграю всі
суди, інстанція за інстанцією, вони залучили «важку артилерію». Були задіяні декілька
міністрів та група народних депутатів з провладної тоді партії «Наша Україна». Вони
почали тиснути на суди та людей, які мене
захищали, і таким чином через деякий час
змогли продавити рішення апеляційного
суду, який виніс ухвалу не на нашу користь.
А щоб я не міг прийти на це засідання і захистити себе, за ніч до судового засідання
було відкрите фальсифіковане кримінальне провадження, і мене просто видавили
з міста, та тільки у 2013 році я зміг стати
потерпілою стороною у цьому процесі.

Чому Ви вважаєте, що рішення
було прийнято під тиском і навмисне затягнуто?
Дуже просто, тому що остаточне рішення з цього питання було винесено тільки

в березні 2011-го року не на мою користь,
тому що це вже було безглуздо – пройшло
п'ять років, коли і Віра Тимофіївна перестала бути мером, а вже трохи пізніше,
у 2015 році, Ігор Гундич очолив передвиборчий штаб кандидата на міського голову
Сергія Сухомлина та приєднався до партії
«Солідарність».

Як Ви вважаєте, чи варто було
йти Вам до кінця та навіщо все це
було тодішній владі?
Якщо повернути час, то я би не пішов
у політику взагалі. Мене переслідували,
мій бізнес вкрали, мою перемогу та моє
чесне ім’я заплямували, але я тут і до цих
пір веду боротьбу, і, що важливо, я крок за
кроком перемагаю.
Що стосується тих, хто тоді дорвався до
влади, то можу просто зачитати документ,
який маю у себе на руках. Вам одразу стане
все зрозуміло:
Витяг з матеріалів Головного КРУ України в листі за підписом заступника Голови КРУ І. Б. Стефанюка за № 08–14/42 від
20.01.2010 року, це під час каденції Віри
Тимофіївни, де вказувалося, що тільки за
один об'єкт приватизації – кінотеатр «Україна» – не доплатили 6 мільйонів гривень, на
той час це був майже мільйон доларів. Цей
об’єкт також у власності представників цієї
команди, теперішнього міського голови
від партії «Солідарність» Сергія Сухомлина. А таких об'єктів загалом вказано 115!
А скільки землі було роздано під виглядом
сінокосів! Це було ноу-хау влади, коли рекреаційні зони, які заборонено взагалі чіпати, спочатку передавали під якісь угіддя,
а потім вже міняли цільове призначення
і забудовували.
Також у документі фігурує незаконна
передача квартири у 2006 році (саме коли
було відкрито кримінальну справу проти
мене прокуратурою) одному з високопоставлених працівників тієї ж само прокуратури. Ви тільки уявіть собі масштаби
корупції! Та ще багато іншого. Ці матеріали
я також публікував і в соціальних мережах
та в ЗМІ, копію можете знайти і на моєму
особистому сайті.

Чому Ви вирішили розказати
все це тільки зараз?
По-перше, я неодноразово робив заяви у ЗМІ та розказував все з початку до
кінця в газетах і на телебаченні, це легко
перевірити. По-друге, у 2006 році голова
територіальної комісії О. П. Сімонов написав заяву на ім'я Генерального прокурора
про злочин і виклав всю цю ситуацію: як
фальсифікація відбувалася, як відкривалася
кімната, відкривався сейф, як відбулася незаконна сесія та оголошувалося незаконне
рішення. Кримінальну справу не було порушено. Він написав також відкритий лист
Президенту, Голові Верховної
Ради, і все це було проігноровано. Прийшла відповідь з про-
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куратури, що в діях
вказаних осіб немає
злочинного умислу.
Але для того, щоб розібратися, є
умисел чи ні, кримінальну справу
потрібно спочатку відкрити, провести розслідування, а тільки потім може бути прийнято рішення.

Як ця вся історія може
вплинути на президентські
вибори у місті Житомирі та
інших містах?
Люди, які відповідальні за ці

Тема номера

Середа, 13 лютого 2019

злочини та фальсифікації, тепер
знаходяться на найвищих посадових ланках владної вертикалі.
Вони будуть усіма силами чіплятися за владу та захищати себе
та свого президента Порошенка
і його партію, тому що саме він
привів їх у ці владні кабінети та
дав монополію на владу.

Насамперед я закликаю всіх
кандидатів об’єднатися та піти
єдиною силою проти влади на
вибори, по-друге, не вестися на
маніпуляції, не продавати свої голоси та ні в якому разі не давати
свої особисті дані, – це схема, яку
використовує команда Порошенка
на цих виборах.

Що ви можете порекомендувати, як саме діяти
і що роботи пересічним житомирянам та українцям?

Чи встигли Ви особисто визначитися зі своїм
вибором кандидата в президенти?

Зви чай но, незва жаючи
на те, що я – політик, також
я є безпартійним і завж ди
розра хову вав на довіру та
авторитет виборця. Тому тепер, коли я сам стою перед
вибором, керуюсь саме цим
принципом. На цих виборах
я буду підтримувати Юлію
Володимирівну Тимошенко.
Я вважаю, що у неї достатньо
авторитет у та довіри, щоб
змінити життя українців на
краще.

У березні українські субсидіанти
отримають готівку для оплати
комунальних платежів:
як це відбуватиметься
За лютий субсидіанти отримають «живі»
гроші для оплати
комуналки.
Уже в березні цього року стартує ще одна модель монетизації
субсидій – «живі» гроші для розрахунків за комунальні послуги
виплачуватимуться безпосередньо
одержувачам субсидії. Відповідне
рішення було прийнято Кабінетом Міністрів України.
Паралельно діятиме запущена
з січня 2019 року монетизація, яка
передбачає розрахунки за спожиті послуги субсидіантами через
Ощадбанк і за результатами вже
цього опалювального сезону виплату невикористаних субсидій
одержувачам готівкою.
В уряді дали роз`яснення, як відбуватиметься цей процес.
Отже, всі, кому призначено
субсидію з 2018 року, отримають
у березні готівку для оплати комунальних платіжок за лютий
2019 року. Відповідно, у квітні
прийдуть кошти для розрахунку за спожиті у березні послуги,
у травні – за квітневу комуналку.
Вся субсидія «старим» субсидіантам буде перерахована грошо-

вим переказом через державний
Ощадбанк, а пенсіонерам виплатить Пенсійний фонд одночасно
з пенсією.
Для отримання грошового переказу необхідно буде звернутися
до найближчого відділення Ощадбанку і надати паспорт та ідентифікаційний код. Одночасно з виплатою грошового переказу кожному
одержувачу субсидії буде відкрито
персональний банківський рахунок,
на який перераховуватиметься сума
субсидії у квітні та травні.
Пенсіонери, які отримають
пенсійні виплати через інші банки, відповідно зможуть зняти свою
субсидію безпосередньо у банкоматі цього банку. Тим, у кого немає
пенсійної картки, субсидію разом
з пенсією доставить Укрпошта.
Для прикладу. Якщо сім’я
отримує щомісяця від держави
субсидію у розмірі 1600 гривень,
а платіжка за газ у лютому прийде
на 1100 гривень, 500 гривень залишиться їй на власні потреби або
для оплати рахунку, скажімо, за
воду чи електроенергію. Тобто суть
нового механізму полягає у тому,
що домогосподарство отримуватиме підтримку від держави у вигляді
субсидії готівкою і далі зможе самостійно розраховуватися за спожиті
послуги, а зекономлені кошти ви-

користати на свій розсуд. Таким чином, таке поняття, як обов’язковий
платіж, скасовується.
Всі, хто звернувся вперше за субсидією у 2019 році, беруть участь
у діючій моделі монетизації. Тобто
розрахунки за спожиті послуги за
цих осіб з підприємствами здійснюватиме Ощадбанк, а субсидіанти
отримають за результатами вже
цього опалюваного сезону залишок
невикористаної субсидії готівкою
через Ощадбанк.

Кожному одержувачу субсидії,
якому допомогу призначено з 2018
року, у березні Укрпошта доставить
повідомлення про те, скільки і яким
чином надійде коштів субсидії від
уряду для оплати комуналки.
Таким чином, урядом буде
здійснено пілотування паралельно
двох моделей монетизації та за
результатами аналізу їх ефективності прийматиметься рішення
щодо впровадження однієї з них
з травня 2019 року.

Житомирянка потребує термінової операції
Батьки вихованців Центру творчості дітей і молоді м. Житомира
звертаються з проханням допомогти
врятувати життя прекрасної людини,
чудового педагога Еллі Симівни Помаранець, яка знаходиться у важкому
стані в зв’язку з рідкісною онкологічною хворобою – злоякісною шванномою (невриномою).

Наші лікарі зробили все можливе
для її порятунку, але хвороба швидко
прогресує, клініки світу не в змозі зарадити, лише з Німеччини надійшла згода
на лікування. Клініка з Франкфурта-наМайні пропонує в найкоротші терміни його розпочати, але вартість (18500
євро – за лікування і 5000 євро – за супровід) для сім`ї непосильна!

Просимо вас допомогти в зборі коштів на лікування, адже будь-яка сума –
це шанс врятувати людське життя.
Наперед щиро дякуємо за розуміння,
підтримку, оперативність і допомогу! Реквізити для допомоги: 26202500135973 (Помаранець Еллі Симівна); 5168757391230572
(Полівода Микола Євдокимович) – чоловік, тел.: (067)-158–86–47.

КОЛОНКА
Подорож з дитиною
за кордон: коли згода
одного з батьків
не потрібна
Процедура вивезення дітей,
які не досягли шістнадцяти років, у супроводі одного з батьків
або інших осіб, уповноважених
ними, відповідно до Правил перетинання державного кордону
громадянами України, здійснюється за нотаріально посвідченим
дозволом другого з батьків. Чи існують випадки, коли при вивезенні дитини за кордон не потрібен
такий дозвіл? З таким питанням до
Коростенського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернувся
Анатолій Сагайдак (ім’я та прізвище змінені з етичних міркувань,–
прим. автора). Роз’яснення з цього
питання, в межах проекту «Я маю
право!», надали фахівці Коростенського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової
допомоги.
Покинути Україну без згоди
батька (матері) на виїзд дитини за
кордон можна в таких випадках:
- батько є іноземцем або особою без громадянства та відсутній
у пункті пропуску;
- є підтверджена заборгованість зі сплати аліментів терміном
більше чотирьох місяців;
- в закордонному паспорті
матері або проїзному документі
дитини є запис про вибуття на
постійне місце проживання за
межі України до іншої держави чи
відмітка про взяття на постійний
консульський облік.
Згода батька на вивезення дітей за кордон не потрібна при
пред’явленні таких документів:
- довідка про народження
дитини, видана органом РАЦСу,
із зазначенням підстав внесення
відомостей про батька відповідно
до частини 1 статті 135 Сімейного
кодексу України;
- довідка про наявність боргу зі
сплати аліментів, видана державним або приватним виконавцем;
- рішення суду про надання
дозволу на вивезення дитини з
України;
- судове рішення про визнання
другого з батьків недієздатним;
- рішення суду про визнання
батька безвісно відсутнім;
- судове рішення про позбавлення батьківських прав;
- свідоцтво про смерть другого
з батьків.
Якщо виникли питання, за
юридичною консультацією звертайтесь до місцевих центрів та
бюро правової допомоги. Їх
адреси та контакти ви можете
знайти на сайті http://zhytomyr.
legalaid.gov.ua/ua/ у розділі
«Місцеві центри».
Більше інформації про проект «Я МАЮ ПРАВО!» - на сайті
pravo.minjust.gov.ua та за номером
0 800 213103 (єдиний контактцентр надання безоплатної правової допомоги).
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Житомиряни коментують

ФОКУС УВАГИ: що коментують
житомиряни у мережі Інтернет
Анастасія Ліберман

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

ТОП‑1. Нечувана
жорстокість
У Житомирі підлітки побили
15-річну дівчину та виклали відео
в Інтернет. Відеозапис, на якому
школярки знущаються зі своєї
ровесниці, сколихнуло мережу.
Житомиряни почали активно коментувати дії неповнолітніх.
«Цікаво, чи покарають цих
потвор? Чи будемо тільки бідкатися, як завжди, у соцмережах,
погано, що у нас тільки надають
першу інформацію, а за перебігом справи у подальшому ніхто не
слідкує, було б дуже добре, щоб
наші журналісти і надалі контролювали за перебігом справи, щоб
все це не зійшло нанівець, щоб ці
потвори були покарані», – пише
Лариса Ейсмонд.
«Сколько можно? Что за дети?
Нет, это не дети, это уже преступники, которых нужно наказывать
по всей строгости на площади,

чтобы все остальные видели, что
зло наказуемо! Нельзя такого делать, они уже не понимают», – дописує Галина Голимбевська.
«Я шокована. Що робиться
з дівчатами, вони – майбутні матері. Звідки така жорстокість?» –
запитує Юлія Поповіченко.
«Це – поведінка підлітків, що
зростають у жорстокому суспільстві… і у них, таких юних, ще є
можливість виправити основу
своєї сутності. А люди старшого
віку, що лишають коментарі, переповнені злістю, свій шанс, скоріше
за все, вже втратили», – коментує
Вадим Наконечний.
«Хтось ще сумнівається, що
деградація суспільства в повному
розквіті в Україні? Чим ми кращі
мешканців африканських племен
людоїдів? Хтось ще має бажання
щось змінювати? Ці дівчата – плоди виховання своїх батьків, яким
мабуть не до них!» – пише Павло

Пашківський.
«Ну буде розмова з батьками,
сльози крокодилячі і мирова…
Ну, може, ще пару грн заплатять.
А якби за таке впаяли тисяч 300
штрафу для батьків, то це був би
останній такий вчинок їхньої "дитини"», – пише Іван Репета.
«Може, ввести заборону на володіння смартфонами особам, які
не досягли повноліття? Бо подібні
дійства набули масштабу епідемії
в нашій країні», – коментує Віталій
Шевченко.

ТОП‑2. У Житомирі
по вулиці Східній у черговий
раз провалився асфальт
Утворилось провалля, як завжди, через аварію каналізаційного колектора. Ще з 2015 року
і дотепер декілька разів на рік
проблемна частина дорожнього
покриття дає про себе знати. Жи-

томиряни обурено коментують
подію у соціальних мережах.
«Останні 30 років на вулиці
Східній, на вулиці Бориса Тена та
у дворі Покровська, 12 безкінечні
пориви та ремонти. Житомир (як і
будь-яке інше місто) не зраджує
себе ще з часів Радянського Союзу», – пише Тетяна Левук.
«Хронiчна яма бiля 8 школи?» – запитує Людмила Ілюсь.
«Ця частина дороги вже як
пам’ятний знак про те, що наше
місто рушиться через бездіяльність місцевої влади, яка лише
гребе кошти собі у кармани!» –
обурюється Каміла Моршина.
«Ця проблема знову ляже на
плечі житомирян, комунальники
тільки те і вміють. що смети захмарні на земляні роботи складати, а самі земляні роботи робити
не вміють. Розрили та зарили,
ось і все. А те, що вода тече поза
трасами та вимиває грунт, вони
мовчать. Необхідно усувати прориви по трасах та ремонтувати,
як слід. А там таких спеціалістів
немає», – пише Юхім Кузьмич.
«Незабаром весь Житомир
піде під провалля! Бо такого занедбаного стану доріг, тротуарів,
вулиць і т. д. не було за жодного
керівника і його команди! Найголовніше, що вони всі отримують
шалені премії з великою кількістю
нулів за “врєдность труда”», – коментує Лілія Альохіна.

ТОП‑3. У Житомирі
продовжили карантин
7 лютого міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
вирішила продовжити карантин

у навчальних закладах Житомира.
Як стало відомо, у загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах та рекомендовано у ПТУ
продовжити обмежувальні заходи
до 15 лютого включно. Новина
стала однією з обговорюваних
у мережі Фейсбук.
«Нема слів, отак і отримують
наші діти знання тільки за рахунок репетиторів! То газ економлять, то карантини місяцями», –
пише Катерина Музичук.
«А экзамены потом тоже эта
комиссия будет сдавать? Дети
больше дома сидят, чем в школу ходят, а потом в дневнике
читаешь, почему ваш ребёнок
не знает. Интересно, почему же
это он не знает», – коментує Олег
Боровський.
«Батьки, дивіться за вашими
дітьми, де і з ким вони проводять
дозвілля! На Соборному майдані
просто тьма дітей по 12–14 років.
Вони ж повинні бути вдома у цей
час!» – звертається Олег Мацієвський.
«Навіщо взагалі був цей карантин? Батьки сполохані, не знають,
куди подіти своїх дітей, діти за час
відпочинку забувають все, що знали! Навіщо цей переполох?» – запитує Максим Горляк.
«Жах – це коли управлінці відправляють масово містян до поліклінік робити щеплення у період
карантину, який самі і впровадили. Зігнати всіх протягом тижня
в поліклініки – це така стратегія
захисту від епідемії? От тепер діти
будуть і хворіти, і пропускати навчання», – пише Марина Маголян.
Ми і надалі слідкуватимемо
за подіями, які стали знаковими
та важливими для житомирян.

В Україні хочуть обмежити
використання поліетиленових виробів
Марія Гурська

Планується, що відмова від поліетилену
буде поступовою.
Депутати Верховної Ради зареєстрували законопроект № 9507
«Про зменшення кількості окремих видів відходів з поліетилену
в цивільному обігу», який визначає правові та організаційні заходи, спрямовані на зменшення

обсягу відходів з поліетилену
шляхом скорочення використання окремих видів продукції,
а також встановлює порядок дій
держорганів та уповноважених
осіб у цій сфері.
Законопроект повинен набути чинності з 1 січня 2021 року.
Детальнішу інформацію можна
знайти на офіційному сайті Верховної Ради
Згідно із законопроектом, пропонується заборонити реалізацію
в магазинах надлегких та легких
пластикових пакетів, за винятком
біорозкладних пластикових па-

кетів.
«Я досить позитивно ставлюся
до цього законопроекту. Навколо
нас лише одні поліетиленові вироби. Як вам відомо, у Радянському Союзі використовували лише
паперові пакети, оскільки вони
вироблені з целюлози, яка є природнім продуктом і, відповідно,
розкладається мікроорганізмами за лічені тижні, на відміну від
поліетилену, який розкладається
тисячі років. Тому ми повинні
підтримувати цей проект і взаємодіяти разом із правозахисниками, бо право та екологія – єдине

ціле», – розповіла доцент кафедри
загальної екології Житомирського
національного агроекологічного
університету Оксана Іщук.
Окрім цього, пластикові пакети, що реалізуються об’єктами
роздрібної торгівлі, повинні мати маркування,
що містять інформацію
про товщину стінки пакета та процент вмісту
матеріалу біологічного
походження.
До слова, у 33 країнах
світу повністю заборони-

ли використання та обіг деяких
поліетиленових пакетів. Ще 53
країни ввели часткову заборону
або податок на пакет.
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Шлях до успіху

Микола Онікійчук: «Я впевнений,
що ключовий фактор успіху – це
щоденна кропітка робота над собою»
вести бізнес в Україні. Ринок
дуже швидко змінюється, і не
всі встигають адаптуватися і залишатися на плаву. Але послуги
в сфері IT – це завжди актуальна
тема, особливо коли ти їх робиш
якісно, тому роботи для нашої
команди завжди вистачає.

- Я впевнений, що ключовий фактор
успіху – це щоденна кропітка робота над
собою. Вдосконалення себе як спеціаліста
і завжди все робити, як для себе, незважаючи
на те, робите ви сайт для знайомого за 5000
гривень чи розробляєте веб-сервіс з продажу
автомобілів за 50 000 $. Завжди викладайтесь
на повну і ніколи не здавайтесь.

Від чого отримуєте
задоволення у роботі?

Якими власними досягненнями найбільше пишаєтеся?

- Насамперед, задоволення
мені приносить сильна і відповідальна команда, яка вірить в те,
що ми робимо. Кожен наш проект – це задоволення від першої
зустрічі з клієнтом і аж до відгуку клієнта про нашу співпрацю.
Також отримую задоволення від
своєї команди, яка вірить в мене,
в нашу роботу та кожного нашого клієнта.

- Найбільше моє досягнення – це Uzor.
Group. Та це не лише створення компанії,
але й вдалий кадровий менеджмент, що
допоміг мені підібрати команду професіоналів, які продовжують розвивати компанію і роблять наших клієнтів трішечки
щасливішими.

люди, в яких ти впевнений, – віра в результат
стає аксіомою.

Чи вважаєте ви себе успішним?
- Поняття «успіх» дуже суб’єктивне.
У кожного свої виміри цих категорій.
Якщо успіх – це реалізація своїх цілей, то
я – успішний. Дехто вимірює успіх у грошовому еквіваленті, але для мене це не
ключове. Успіх – це «вау, який крутий сайт
ви мені зробили. Ви – найкращі».

Якими б словами ви охарактеризували поняття «успіх»?
- Для мене особисто успіх – це всі закриті проекти Uzor.Group, кожне «дякую»
від задоволеного клієнта.

Які люди вас надихають?

Анастасія Ліберман

В чому ж секрет успішних
людей і чи обмежується
він удачею і талантом?
«20 хвилин» продовжує
цикл статей про успішних
підприємців нашого міста.
Цього разу у рубриці рецептом успіху
ділиться керівник компанії Uzor.Group
Микола Онікійчук.

Чи важко бути підприємцем
у наш час?
- Не можу сказати, що зараз легко

- Мене надихають люди з бажанням постійно розвиватися.
Люди, які незважаючи ні на що
йдуть вперед, не бачать перед
собою стін і перепон. У своїй
компанії ми завжди даємо
можливість навчатися чомусь
новому. Деякі наші спеціалісти
проходили шлях від контентменеджера до веб-дизайнера або
проект-менеджера – ось такі люди мене
надихають.

Чи є потенціал в українського
IT-бізнесу?
- В Україні все має потенціал. Кожна
галузь. Головне, щоб цей потенціал був
у правильних руках. IT-бізнес – це продукт сьогодення. Все, що актуальне сьогодні, може стати нічим вже завтра. Тому
всі, хто слідкує за тенденціями та живе на
цій хвилі, обов’язково будуть реалізовувати
свій потенціал, що безпосередньо впливає
на загальноукраїнський рівень.

Чи виникає у вас почуття
страху, коли беретеся за новий
проект? Що дозволяє перемогти
це почуття?

З чого б ви порадили розпочати людині, у якої немає досвіду
в підприємництві, але є велике бажання і ідея, у якому напрямі рухатися? Поділіться рецептом успіху.

- Кожна справа чи то проект мають
певні ризики, а ризикувати завжди страшно. Це наче певний виклик переді мною
та моїми розробниками, дизайнерами та
маркетологами. Але коли за тобою стоять

У будь-якій роботі є злети і падіння. Що робите, коли щось йде
не так, як планувалося?
- Специфіка IT-сфери в тому і полягає,
що іноді непросто передбачити певні ситуації, але головне не піддаватися емоціям.
Варто завжди мати холодну голову та зважено підходити до вирішення непередбачуваних ситуацій.
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Створити нове транспортне
сполучення та відмінити
пільговий проїзд пенсіонерам:
нові електронні петиції житомирян
Анастасія Ліберман

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

Транспортне сполучення
«Богунія-Гідропарк»
Житомиряни пропонують
створити новий маршрут, який
курсуватиме від Богунії до Гідропарку. Електронне подання опублікували 11 лютого на онлайнпорталі міської ради.
«Створення нового маршрутного напрямку «Богунія-Гідропарк» забезпечить: високі якісні
показники перевезення пасажирів і виконання встановлених планових завдань щодо перевезень
пасажирів, своєчасність і отримання прибутку, що на даний час
дуже актуально, узгодженість роботи маршрутів з іншими видами

транспорту. Головна перевага буде
надаватись маршрутному транспорту. Тому що на даному напрямку немає жодного маршрутного транспорту, крім тролейбусу
5-А. А завдяки створенню нового
напряму «Богунія-Гідропарк»
з'являться нові надходження до
місцевого бюджету міста Житомира. Людям, які не хочуть їхати
на тролейбусі, потрібно робити
пересадку в центрі міста. Створення нового маршрутного напрямку «Богунія-Гідропарк» дуже
актуальне на даний час», – пише
автор електронного документа
Олександр Похільченко.

Відмінити рішення про
заборону відвідувати
навчальні заклади
невакцинованим дітям
Автор петиції Володимир Король через електронне звернення
вимагає у влади відмінити рішення щодо заборони відвідування
школи без вакцинації від кору.
«Просимо відмінити рішення Житомирської міськради
на заборону відвідувати школу
здоровим невакцинованим дітям, прийняте 4.02.2019, як АНТИКОНСТИТУЦІЙНЕ та яке:

від їх расової, національної належності, релігійних переконань,
інвалідності та за іншими ознаками», – йдеться в тексті петиції.
Петиція була опублікована
6 лютого і вже набрала 236 підписів з потрібних 250.

Пенсіонери
платять за проїзд

1. Порушує право дитини на
обов'язкову освіту. Так, згідно зі
ст. 53 Конституції України кожен має право на освіту. Згідно
з рішенням Конституційного
суду України від 04.03.2004 р.
№ 5-рп/2004 доступність освіти,
як конституційна гарантія реалізації права на освіту, означає, що
нікому не може бути відмовлено
у праві на освіту і держава має
створити можливості для реалі-

зації цього права (відповідно до
ст. 34 Закону України «Про освіту», прийом дітей у дошкільні
навчальні заклади проводиться
за бажанням батьків). Порушення
Кримінального кодексу. Ст. 183
Порушення права на отримання освіти. 2. Призводить до дискримінації дитини за станом
здоров'я. Порушення Кримінального кодексу. Ст. 161 Порушення
рівноправності громадян залежно

Житомиряни прос ять
зобов’язати пенсіонерів платити
за проїзд у громадському транспорті. Відповідне подання оприлюдинили на сайті міської ради
11 лютого.
«Просимо розглянути звернення працюючих громадян
з проханням не підвищувати
проїзд у маршрутках, натомість
встановити вартість проїзду
для пенсіонерів у розмірі 5 грн.
Чому дитина, їдучи до школи,
має платити за проїзд, не маючи
при цьому ніяких доходів, а пенсіонер їде безкоштовно, отримуючи пенсію і не виняток заробітну
плату», – йдеться у тексті петиції.
Петиції мають набрати не
менше 250 підписів впродовж
трьох місяців для їх подальшого
розгляду відповідальними особами Житомирської міської ради.

Про наболіле: житомирські активісти
під час сесії скаржились на стан доріг
Анастасія Ліберман

Із низкою скарг
і пропозицій активісти прийшли на 45-ту
сесію міської ради.
Спершу розклали під адмінбудівлею шини та брудне крісло – символ розбитих доріг. А вже
потім за трибуною нарікали на
бездіяльність деяких чиновників.
«Ви звикли, що ми прийшли,
покричали і десь зникли. Чаша
народного невдоволення набирається. Крапля за краплею
вона накопичується, і в певний
момент смітники для вас будуть
раєм. Схаменіться! Ми втомились від того, що чуємо про розкрадання коштів, хабарі і вашу

бездіяльність, починаючи з якості доріг і т.д», – звернувся активіст
Сергій Ткачук.
Вже більш конкретну вимогу
перед місцевою владою поставив Ігор Малі. Громадський діяч
вкотре вимагав відставки дорож-

ньо-траспортного заступника
Дмитра Ткачука.
«Депутати, ви повинні проголосувати за відсторонення від
посади Ткачука! Ви ж бачили,
що відбувалось на дорогах і тротуарах, бачите, що з валідатора-

ми та іншими транспортними
питаннями?! Він не вміє керувати, скрізь лише недомовленість
і приховані схеми! Сергій Іванович, дійте!» – запропонував
Ігор Малі.
«Я свого часу перебував на
сході країни, був там не на екскурсії. Таке враження, що наше
місто після бойових дій. Куди
не подивись, всюди одні ями.
Я не розумію, хтось за це відповідає? Яскравий приклад стану
доріг: на вулиці Домбровського
яма глибиною 10 см – це просто
ноу-хау. Це ж ключова проблема
міста – дороги. Ми кожного дня
рухаємось по них. Чому такий
жахливий стан? Де кошти? Дмитро Ткачук, ти відповідальний,
скажи, будь ласка, чому зараз
такі ями і де ремонт? Я не розумію, де ворог сидить – на сході
чи тут, всередині?» – звернувся

ще один з присутніх активістів
Ярослав Ходаківський.
У перерві між тим, як під час
сесії відвідувати власну сторінку
у Фейсбуці, міський голова звернувся до присутньої активи.
«Шановні рожеві жилети! Ви
не жовті, тому що це – рух, який
утворився в Європі, і профсоюзи,
і працівники вимагають кращих
умов праці. Ви – рожеві, бо ніде
не працюєте. Я вам дам 20 вакансій, завтра запрошую до роботи.
Приходьте на комісію по дорогах,
будемо відпрацьовувати. Дякую», –
відповів міський голова.
Нагадаємо, директор Житомирського ТТУ Євгеній Демчик
поскаржився на незадовільний
стан доріг у місті, через який часто ламаються тролейбуси. Своє
звернення керівник ТТУ адресував заступнику мера Житомира
Дмитру Ткачуку.
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Публічна презентація результатів
діяльності системи БПД
Житомирщини у 2018 році
12 лютого у Житомирі відбулась публічна презентація
результатів діяльності
системи БПД Житомирщини у 2018 році.
На захід завітали представники партнерських організацій та
засоби масової інформації.
Про головні успіхи та важливі результати у сфері надання
правових послуг та захисту прав
громадян присутнім розповіли:
директор Регіонального центру
з надання безоплатної вторинної
правової допомоги у Житомирській області Олександр Гербеда,
заступниця директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
у Житомирській області Наталія
Радушинська, в. о. директора
Бердичівського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної
правової допомоги Наталія Ковальчук, в. о. директора Житомирського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Олександр Коваль, директор

Коростенського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної
правової допомоги Сергій Орлюк,
директор Новоград-Волинського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Петро Пелешок.
Директор Регіонального центру
з надання безоплатної вторинної
правової допомоги у Житомирській
області Олександр Гербеда наголосив, що довіра до системи безоплатної правової допомоги зростає.
«У 2018 році розширилось коло
суб’єктів, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу.
З набуттям чинності ЗУ «Про запобігання та протидію домашньому
насильству» право на безоплатного
адвоката мають особи, які постраж-

дали від домашнього насильства
або насильства за ознакою статі,
а також усі діти. Кількість звернень
громадян свідчить про важливість
нашої роботи. У 2018 до місцевих
центрів та бюро правової допомоги
звернулось 23068 осіб»,– наголосив
Олександр Гербеда.
Більше 7,5 тис. громадян скористалися послугами безоплатного адвоката у кримінальних, цивільних
та адміністративних справах. У 2018
більше 17 тис. громадян звернулися
до центрів з надання безоплатної
вторинної правової допомоги за
юридичною консультацією.
Позитивними результатами
надання БВПД підозрюваним та
обвинуваченим у кримінальних
провадженнях, а також затрима-

ним, заарештованим та засудженим у 2018 році стали: винесено 4
виправдувальних вироки або випадки закриття провадження; 60
випадків обрання більш м’якого запобіжного заходу, ніж тримання під
вартою, про що клопотала сторона
обвинувачення; 18 випадків зміни
правової кваліфікації, 93 випадки
призначення найменш суворого покарання, 214 випадки призначення
мінімального покарання.
– «Кожна цифра – це доля
людини та її родини. Адвокати
системи БВПД фахово та якісно
захищають права людей у суді», –
підкреслила заступниця директора
Регіонального центру з надання
безоплатної вторинної правової
допомоги у Житомирській області
Наталія Радушинська.
На території Житомирської
області протягом 2018 року діяв
381 дистанційний пункт доступу
у віддалених населених пунктах
та здійснено 596 виїздів мобільних
консультаційних пунктів, до яких
за правовою допомогою звернулось 2349 осіб.
Протягом звітного періоду 2018
р. клієнти місцевих центрів та
бюро правової допомоги частіше
зверталися з наступних питань:
з питань сімейного права 950
(20%), іншого цивільного права
848 (18%), з інших питань 438 (9%),

житлового 433 (9%), спадкового 425
(9%), соціального забезпечення 359
(8%), з питань виконання судових
рішень 308 (7%), земельного 303
(7%), адміністративного 198 (4%),
трудового 188 (4%), договірного
права 158 (3%), з неправових питань 40 (1%) та медичного права 20
(1%) від загальної кількості.
Відкрито доступ до довідковoінформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid»
http://wiki.legalaid.gov.ua/, яка нараховує більш ніж 1400 актуальних
правових консультацій.
Серед важливих напрямків роботи – інформування про систему
БВПД, правопросвітницька робота,
яку здійснюють фахівці центрів та
бюро правової допомоги.
Про важливість співпраці у сфері правопросвітництва розповів начальник Головного територіального
управління юстиції у Житомирській області Олександр Грабар.
«Фахівці системи безоплатної
правової допомоги – наші головні
партнери у реалізації численних
правопросвітницьких кампаній.
Важливо, що система не стоїть на
місці і постійно розвивається. За
короткий час ви заслужили довіру
людей; вони знають, що правовий
захист з боку держави не декларація, а реальна допомога», – впевнений Олександр Грабар.

У Житомирській митниці ДФС розповіли,
скільки авто на єврономерах оформили
Пільговий період
оформлення «євроблях» триватиме до
22 лютого.
З 25 листопада 2018 року до
11 лютого 2019 року громадяни
України здійснили митне оформлення 2687 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацію, які
були ввезені на митну територію
України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил
оподаткування акцизним податком транспортних засобів та перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.
Загальна сума надходжень до
бюджету від митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації склала 163,7 млн грн. З них
12,8 млн грн – мито; 449 млн грн –

ПДВ; 83,5 млн грн – акцизний податок; 22,5 млн грн – кошти, які
були добровільно сплачені громадянами до держбюджету для
звільнення від адміністративної
відповідальності за порушення
митного режиму.
За даними митної статистики,
враховуючи наближення завершення терміну пільгового періоду
застосування ставки акцизного
податку для митного оформлення автомобілів з іноземною
реєстрацією, громадяни почали
активніше здійснювати митне
оформлення.
Протягом останнього тижня
громадянами оформлено на 82%
більше транспортних засобів порівняно з попереднім тижнем.
Нагадаємо, що 22 лютого 2019
року спливає термін пільгового
періоду застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5)

для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією.
ДОВІДКА
Законом України від 8 листопада 2018 року «Про внесення змін
до Митного кодексу України та
деяких інших законодавчих актів
України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію
України» для громадян встановлено новий механізм оподаткування
акцизним податком транспортних
засобів.
При цьому передбачено перехідний період 180 діб для тих
громадян, які ввезли автомобіль
з 1 січня 2015 року до набрання
чинності цим законом. Протягом цього часу громадяни мають
можливість оформити свої транспортні засоби, які були ввезені
на територію України протягом
вказаного періоду і перебувають
у митних режимах тимчасового

ввезення або транзиту.
По с т а н о в ою № 10 7 7 в і д
12 грудня 2018 року уряд затвердив Тимчасовий порядок виконан-

ня митних формальностей при
здійсненні митного оформлення
транспортних засобів для їх вільного обігу на території України.
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ТИМОШЕНКО ПІДПИСАЛА
МЕМОРАНДУМ ПРО ЧЕСНІ ВИБОРИ
Отже, завершився перший
етап передвиборчої кампанії –
реєстрація кандидатів на посаду
Президента. Рекордна кількість
кандидатів – 44 особи – може
здатися проявом демократії та
свободи. Але це лише на перший погляд. ЦВК зареєструвала
величезну армію кандидатів, які
можуть виявитись технічними
або ж інформаційними кілерами.
Одних використовують для
отримання повного контролю за
виборчими комісіями, других –
для відтягування на себе частини голосів ключових кандидатів,
третіх – для поливання брудом
основних опонентів. Схоже, що вся
ця армія кинута проти Юлії Тимошенко, її команди, програми та
навіть її виборців, які висловлюють

підтримку та відвідують мітинги
за участю лідера «Батьківщини».
Останній прикрий інцидент
стався 8 лютого у Білій Церкві,
коли під час виступу Тимошенко
на площі перед міською радою
Білої Церкви на Київщині у натовп було кинуто 7 димових
шашок. Вочевидь, це «відповідь»
Юлії Тимошенко за викриття
корупції окремих посадовців та
топ-політиків, про які лідер «Батьківщини» заявила незадовго до
інциденту.
Про масштаб передвиборчих
оборудок влади Юлія Тимошенко
говорила в останньому ефірі телепрограми «Право на владу» на
каналі «1+1». Вона показала в ефірі
докази у вигляді матеріалів, які
роздаються агітаторами провлад-

ної партії: особисті зобов’язання
про підтримку та сприяння зусиллям діючого керманича у подальшому на посту глави держави.
І за це виборець отримає 1000 грн.
Також влада вже повідомила про
збільшення реєстру виборців.
Цікаво, може населення України
збільшилось? І це – після втрати
Криму і частини районів Донбасу,
масштабної трудової еміграції та
перевищення смертності над народжуваністю.
На цих виборах саме проти
Тимошенко застосовується технологія «двійників». Так, лідер
«Батьківщини» заявила, що ЦВК
зареєстровано кандидата у президенти, народного депутата
Юрія Володимировича Тимошенка. Досить складно уявити, що

Юлія Володимирівна може бути
«дублером» у списку невідомого
більшості українців народного
депутата. Погодьтесь. Згідно заяви Юлії Тимошенко, хтось сподівається, що окремі люди через
неуважність віддадуть голос за
помилкового кандидата.
Протистояти цій «чорній»
виборчій машині можна лише
разом. У прямому ефірі 7 лютого
Юлія Тимошенко та інші кандидати в президенти підписали
Меморандум за чесні вибори та
протидію фальсифікаціям. Всім
відомо, що А. Садовий та А. Гриценко тривалий час не могли
знайти спільну мову щодо координації зусиль, однак присутність
Юлії Тимошенко стала фактором
консолідації кандидатів навколо

ідеї захисту громадянського вибору. Тимошенко разом з іншими
учасниками виборів продемонстрували, що часи політичної ворожнечі мають піти. Підписання
меморандуму про чесні вибори
дозволить скоординувати зусилля
для збору оригіналів протоколів
про підсумки виборів, провести
паралельний підрахунок голосів
і спільно протистояти фальсифікаціям. Якщо вже зараз навіть результати соціологічних опитувань
фальсифікують, то, як Ви думаєте,
чи не обійде така перспектива підсумки голосування?
Олег Постернак,
Політолог
http://inpolit.org/
timoshenko-pidpisalamemorandum-pro-chesni-vibori

Поспілкуйся
У Житомирі будинки підвищеної
поверховості не відповідають
з «Автоботом»:
сервісні центри МВС протипожежним вимогам
запустили чат-бота
для консультування
громадян
18 житлових будинків міста не мають
належного протипожежного захисту, системи димовидалення
та шляхів евакуації,
які можуть врятувати життя.

На фейсбук-сторінці Головного сервісного центру МВС запустили чат-бота з ім’ям
«Автобот».
Його мета – швидко та у зручний час надавати всі необхідні
консультації щодо отримання адміністративних послуг. Щоденно
сервісні центри МВС відповідають у мережі на сотні консультацій громадян та мають високий
показник відгуку, а щороку за
отриманням послуг до цієї установи звертається близько 4 000 000
громадян.
Тепер завдяки боту клієнти
державної установи зможуть
швидко отримати розгорнуту
підтримку консультацій щодо
того як отримати довідку про
нес удиміс ть, зареєс тру вати
авто, замінити або отримати
посвідчення водія, змінити інформацію у свідоцтві про реєстрацію, які документи потрібно для виїзду за кордон на авто

або як замовити індивідуальні
номерні знаки чи дізнатися про
роботу мобільних сервісних
центрів МВС.
Отримати послуги у сервісних
центрах МВС можна незалежно
від місця реєстрації у будь-якому
зручному центрі, контакти шукайте на сайті.
Можливості чат-бота будуть
поступово вдосконалюватися для
того, щоб якісно відповідати на
всі запити користувачів, а свої побажання ви можете надіслати на
електронну адресу info@hsc.gov.ua.
Регіональний
сервісний центр МВС
в Житомирській області

Цю проблему озвучив начальник Управління ДСНС України у Житомирській області Ігор
Нікітчук під час наради керівного складу органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування з підбиття підсумків
роботи у сфері цивільного захисту області за 2018 році.
«Роками не вирішуються
питання протипожежного зах ис т у буд инк і в пі д вищеної
поверховості у м. Житомирі.
У жодному із 18 таких будинків
системи протипожежного захисту, системи димовидалення,
шляхи евакуації, елетрообладнання не відповідають вимогам
нормативних документів», – зауважив Ігор Нікітчук.
Головний рятувальник області попередив, що вже незабаром у Житомирі знову пройдуть
перевірки будинків підвищеної
поверховості (будинки висотою 10 поверхів та вище). Після
останньої пожежі в київській багатоповерхівці питання безпеки
в таких будинках знову виходить
на перший план, адже мешканці

цих осель стають заручниками
ситуації. Вже навіть є окреме доручення прем’єр-міністра України стосовно таких перевірок.
Також Ігор Нікітчук наголосив на тому, що важливим
фактором, який впливає на
оперативність у гасінні пожеж,
є наявність мережі протипожежного водопостачання. Водночас на сьогодні у несправному
стані перебувають майже 13%
пожежних гідрантів із 3293, 81
пожежне водоймище із 2613, 173
водозабірні пристрої 1363 водонапірних веж.
У підсумку серед подій минулого року найчастіше підрозділи ДСНС області залучалися
до лік ві дац і ї саме пожеж –
2 тис.458 виїздів, 387 пожеж сталося у Житомирі (в тому числі 2
пожежі у будинках підвищеної

поверховості). Врятовано життя
45 мешканцям та матеріальних
цінностей на суму 210 млн грн.
Дові д ково. Вищевказана
поже ж а с та лас ь у д е в’я т иповерховому будинку в Подільському районі Києва. Внаслідок
займання постраждав чоловік
з інвалідністю. Пожежа розпочалась у квартирі на першому
рівні багатоповерхівки та розповсюдилась за лічені хвилини.
За словами мешканців, дим від
вогню миттєво заповнив під’їзд.
Вийти на вулицю заблокованим
у квартирах людям було неможливо, адже у під’їзді нічого не
було видно та неможливо було
дихати. Дехто все ж зумі ли
самостійно покинути свої помешкання, інших вивели рятувальники. Були евакуйовані 30
осіб, серед яких і діти.
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Євроінтеграція

Інформаційний «удар»
європейської тематики
у Житомирській області

 На фото: Хюґом Мінґареллі голова представництва ЄС в Україні

Наталія Іжицька

До Житомира та
Коростишева із офіційним візитом завітала делегація Представництва Європейського
Союзу в Україні. Упродовж 6–8 лютого житомиряни змогли взяти
участь у цілій низці
заходів, спрямованих
на поширення європейських цінностей,
і підвищити рівень
знань про можливості
співпраці з країнами ЄС.
Європейськ ий Союз д л я
України є найбільшим донором.
Починаючи з 1991 року, Україна
отримала від Євросоюзу більше 4
мільярдів євро безвідплатної технічної та фінансової підтримки.
Розуміючи складну економічну
ситуацію та війну на сході нашої
держави, Європейський Союз
збільшив для України допомогу.
На період з 2014 до 2020 року пакет
допомоги від Євросоюзу становить
близько 11 мільярдів євро. Наразі
саме Європейський Союз є найбільшим торговельним партнером
нашої держави.
З підписанням Угоди про асоціацію в нас з’явилася можливість

брати участь у різних програмах
Європейського Союзу: «Еразмус+»,
«Креативна Європа», «Горизонт
2020», «Вікно для молоді країн
Східного партнерства». А з 2017
року для українців почав діяти
довгоочікуваний безвізовий режим. Це дозволило громадянам
України подорожувати країнами
Європейського Союзу.

Європейські дні
на Житомирщині
Європейський Союз сприяє
розвитку України, відкриваючи
для неї нові можливості та долучаючи її до своїх програм. Однак
українці не завжди користуються
наданими для розвитку можливостями. Одна з причин – недокомунікація та необізнаність українців.
Для того, щоб виправити цю
помилку, делегація Представництва Європейського Союзу в Україні планує об’їздити 24 регіони
нашої країни, аби поділитися
європейськими цінностями, пояснити, наскільки важлива реалізація Угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною,
а також покращити обізнаність
місцевих жителів щодо розвитку
відносин між нашою державою та
Євросоюзом.
Першим зустрічати делегацію
Представництва Європейського
Союзу в Україні випала нагода
Житомиру та Коростишеву. Протягом трьох днів у Житомирі та
Коростишеві організовували публічну презентацію пріоритетів
ЄС в Україні, ознайомили з найцікавішими відкритими конкурсами,

програмами Європейського Союзу
та розповіли, як віднайти на свій
проект гроші.
«Ми завітали першими до
Житомира, тому що цими днями
у місті відбувається ціла низка
інформаційних заходів. До Житомира прибула величезна делегація представництва на чолі
із послом Європейського Союзу
паном Х’югом Мінгареллі. Зокрема, це відкриття єврошколи та
створення інформаційного центру Європейського Союзу на базі
агроекологічного університету.
Цими днями в Житомирі відбувається багато подій європейської
тематики і власне, аби підсилити
такий інформаційний «удар», було
вирішено перший візит у рамках
інформаційної кампанії «Будуємо Європу в Україні» організувати
саме в Житомирі», – розповідає менеджер інформаційної компанії від
представництва Європейського Союзу в Україні Станіслав Корольков.
Особливу увагу делегація
приділила молоді. Для студентів, школярів, активної молоді
та учасників євроклубів провели
гру «Еліас». Під час настільної гри
у розважальній формі підвищується рівень знань у молоді щодо
Європейського Союзу, його діячів,
пам’яток та історії.
«Співпраця з молоддю є одним із ключових напрямків нашої
інформаційної кампанії. Більше
того, у кожному місті ми проводимо ось такі подібні заходи для
молоді. І не тільки у великому
місті, а й у меншому. Цього року
ми вирішили сконцентруватися
на грі «Еліас». Мета гри полягає
в тому, щоб один гравець команди
пояснював значення слова, не використовуючи спільнокореневих
слів. Ми розробили спеціальні
картки, які стосуються лише європейської тематики», – зазначає
Станіслав Корольков.
Завершальним етапом став
тригодинний воркшоп для підприємців на тему: «Участь у європейських торговельних формах та виставка: можливості для
українського бізнесу». У ньому
взяли участь підприємці з різних
куточків Житомирської області.
«У нас вже є невеличкий досвід,
проте сьогодні почула для себе
нову інформацію та перейняла
досвід інших. Цей захід є дуже
корисним, особливо для малого та
середнього бізнесу. Було цікаво по-

слухати про психологічні аспекти.
Адже майже ніхто в Україні ще не
навчився співіснувати з менталітетом європейців. Тому за кордоном
потрібно вміти правильно взяти
участь у виставках та гідно представити себе. Важливо, щоб тебе
запам’ятали, – розповідає керівник
відділу зовнішньоекономічної діяльності Житомирського картонного комбінату Наталія Йохансен.
«Ми займаємося як імпортом,
так і експортом. Співпрацюємо
з більш ніж 35 країнами. Брали
участь у міжнародних виставках
іграшок у Німеччині. Проект виявився дуже успішним, і зараз
нашу продукцію можна придбати
в багатьох супермаркетах іграшок
по всьому світу. Це дуже успішний
український продукт», – зазначає
пані Наталія.
На семінарі обговорювали
роль підприємця та вплив на
представлення на торговельних
виставках і форумах. Беручи участь
у виставках та форумах, підприємство отримує досвід, клієнтів,

мах. Важливу роль у презентації
продукції відіграє не лише подана
інформація, а й емоції, які ви після
себе залишаєте. Не варто забувати
і про тембр голосу та ритм.
«Тематична насиченість даного
семінару спрямована на те, щоб показати підприємцям різні сторони
участі в цих виставках і форумах.
У присутніх на семінарі підприємців має сформуватися своя думка, своя позиція щодо участі в цих
можливостях для підприємців», –
зазначає Станіслав Корольков.
Ознайомили житомирських
підприємців і з програмою міжнародного обміну «Еразмус для
молодих підприємців» Участь
у програмі можуть брати підприємці з країн-членів Європейського Союзу та асоціативних членів
COSME. Учасники даної програми
матимуть нагоду навчатися у досвідчених керівників малого бізнесу в інших країнах-учасницях
Програми. Це хороша можливість
обмінюватися знаннями, досвідом,
бізнес-ідеями та контактами.

нові ринки, партнерів, підтримку,
промо та рекламну підтримку.
Проте перш ніж іти на подібні
заходи, варто продумати стратегію
й тактику. Підприємцям необхідно
самим собі дати відповідь на п’ять
запитань. З`ясувати, хто є клієнтом, який очікуваний результат
і ключова пропозиція, способи її
донесення та хто відповідальний
за кожен етап.
Ще одним важливим аспектом
є самопрезентація. Для того, щоб
продати товар, потрібно вміти
себе правильно представити на
торговельних виставках та фору-

Брати участь можуть як нові
підприємці, які прагнуть відкрити свій бізнес, так і ті, що
вже розпочали бізнес-діяльність
протягом останніх 3 років. Участь
у програмі «Еразмус для молодих підприємців» можуть брати
і вже досвідчені підприємства, які
управляють малим чи середнім
підприємством в одній із країнучасниць Програми.
Житомирська область передає
естафету Вінницькій, адже саме
туди навідається делегація Представництва Європейського Союзу
в Україні із офіційним візитом.

16

WWW.ZT.20MINUT.UA

Середа, 13 лютого 2019

Споживачу

Енергія дахів. Чи перейдуть українці
на відновлювальну енергетику?
Україна разом із
рештою світу починає
переходити на відновлювальні джерела
енергії. І динаміка
просто вражає.
У 2018 році з’явилося втричі
більше сонячних електростанцій, ніж у 2017-му. Втім, такий
стрімкий розвиток ринку «зеленої» енергетики має і свої небезпеки. Про плюси та мінуси
встановлення сонячних панелей
в українських реаліях розповідає
Центр громадського моніторингу
та контролю.

Спокусливі інвестиції

На початок 2018 року загальна потужність відновлювальних
електростанцій в країні становила
1374,7 МВт, з яких частка сонячних
електростанцій (СЕС) складала
близько 55%, а вітрових – близько
33,8%. А вже на кінець 2018 року
їхня потужність сягнула 2,117 ГВт.
Найбільший приріст показали
СЕС, вони зросли до 1388,276 МВт.
Експерти пояснюють «сонячний бум» тим фактом, що
Україна є дуже привабливим майданчиком для інвестицій. Щоб
стимулювати розвиток «чистої»
енергетики, держава фінансово
підтримує таких інвесторів. Електроенергію, вироблену з альтернативних джерел, вона купує за
спеціальним «зеленим» тарифом.
Оскільки в Україні відновлювальні електростанції тільки
набувають популярності (їхня
частка наразі становить лише 1,8%
серед інших джерел), наш «зелений тариф» один із найвищих
у Європі. Наразі ціна на «чисту»

Підводне каміння
«чистої» енергетики

електрику становить 0,18 євро.
Тим часом у Німеччині держава
купує сонячну електроенергію за
0,08–0,12 євро, у Португалії – за
0,106, у Франції – за 0,14.
За даними уряду, впродовж
останніх років у «зелені» енергопроекти було вкладено майже
500 млн євро, і в майбутньому
інвестиції будуть лише зростати. Зокрема, розвивати ринок
«чистої» енергетики в Україні
збираються такі норвезькі компанії, як NBT, Scatec Solar та Norsk
Solar. Уже відомо, що Scatec Solar
будуватиме СЕС потужністю 25
МВт у Кам’янці Черкаської області. Компанія вкладе близько
30 млн євро, а загалом, за словами прем’єр-міністра Володимира
Гройсмана, норвезькі інвестиції
у цій га лузі с тановитиму ть
800 млн доларів.

Енергетична
децентралізація
Розвиток сонячної енергетики
вигідний не лише для великих
компаній. Будь-хто, хто встановлює
сонячні панелі для потреб власної

оселі, також може продавати зайву
електроенергію державі.
За даними Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, уже 7,5 тисячі родин встановили сонячні
електростанції. Їхня загальна
потужність становить майже 160
МВт, а інвестиції – 151 млн євро.
«Важливо, що більше половини
усіх СЕС, а саме – майже 4500 – інстальовано у 2018 році. Це у понад
два рази більше, ніж у 2017 році
(1901 родина)», – прокоментував
результати голова Держенергоефективності Сергій Савчук.
Найбільше сонячних панелей
з’явилося на дахах Дніпропетровської (838), Тернопільської (664),
Івано-Франківської (484) та Кіровоградської (469) областей.
Активно на енергію сонця та
вітру переходять в об’єднаних територіальних громадах. Сонячні
панелі використовують для вуличного освітлення, живлення шкіл,
садків та інших закладів. Прикладом повністю енергонезалежної
громади є cело Северинівка, що
у Жмеринському районі на Вінниччині.

На відміну від теплових електростанцій, сонячні не мають
шкідливих викидів, безшумні й
автономні, але займають великі
площі. Противники розвитку СЕС
наголошують на дороговизні обладнання і великих бюджетних
витратах на «зелені» тарифи. Існує
думка, що великі інвестиційні проекти державі буде складно компенсувати, як це сталося у ситуації з Іспанією. Через високий «зелений»
тариф у 2014 році уряду довелось
виплатити майже 11 млрд доларів
дотацій, при цьому частка «зеленої» енергії складала лише 5%.
Частина експертів вважає, що
в Україні є небезпека розвитку
подібної ситуації. Наразі найпотужнішими сонячними електростанціями володіють китайська
корпорація CNBM New Energy
Engineering Co, ДТЕК Рината Ахметова, а також низка українських
бізнесменів. Серед них – співвласники ТРЦ «Караван» Сергей Хрипков і Андрій Гордієнко, колишній
«регіонал» Василь Хмельницький.
Більше того, у листопаді минулого року запорізьку компанію
«Токмак Солар Енерджі», що належить двом місцевим депутатам
від Опоблоку, запідозрили у махінаціях із «зеленим» тарифом.
Слідчі НАБУ виявили, що компанія підробила документи й отримувала державну компенсацію за
потужності, ще не введені в експлуатацію. Рішення у цій справі
досі не винесли.

«Зелені» аукціони

Аби не потрапити у пастку
недоброчесних гравців, цього
року уряд планує реформувати

ринок відновлювальної енергетики. Держенергоефективності
разом із вітчизняними й іноземними експертами Міжнародного
агентства з відновлюваних джерел
енергії (IRENA) розробили законопроект, який зробить ринок
прозорішим. Документ знижує
«зелений» тариф і запроваджує
«зелені» аукціони.
«Ми не можемо не йти в ногу
з розвитком технологій. Саме тому
цим важливим законопроектом
передбачене зниження тарифу
для сонячної енергетики на 25%,
а вітрової на 10%. Також передбачається створення необхідного механізму аукціонів відновлювальної
енергетики», – розповіла експерт
Української асоціації відновлювальної енергетики Олена Колтик.
Як пояснили автори законопроекту, зараз високий «зелений»
тариф додатково збільшує ціну на
електроенергію для населення,
і з розширенням мережі СЕС ця
ситуація лише поглиблюватиметься. Крім того, сьогодні вартість вироблення «чистої» електроенергії
значно знизилась, оскільки за
останні 10 років сонячні панелі
подешевшали на 81%. Тож фінансово підтримувати потрібно лише
тих інвесторів, які справді цього
потребують. Власне, таку модель
уже кілька років практикують
країни ЄС, наприклад Німеччина
та Франція.
Депутати вже ухвалили законопроект у першому читанні.
Зараз документ доопрацьовується.
Передбачається, що до остаточного
голосування там з’явиться положення про проведення конкурсів
у системі «Prozorro» і водночас залишаться ключові вимоги: зменшення ціни на «чисту» електроенергію для споживачів і прозора
конкуренція учасників ринку.

Відповідь редакції газети «20 хвилин Житомир» на лист від управління
культури та туризму Житомирської обласної держадміністрації
Руслан Мороз
У попередньому номері нашої
газети вийшов матеріал «Як обласне управління культури відкрито покриває махінації, або Не
вмієш красти – на вихід», в якому
висвітлювалися жалюгідний стан
матеріальної бази комунальної
установи «Житомирський обласний центр народної творчості»
Житомирської обласної ради та
повне нехтування елементарними
принципами законності при прийнятті та звільненні працівників

вказаного закладу культури.
На адресу редакції надійшов
лист від 07.02.2019 року за підписом начальника управління культури та туризму Житомирської
обласної державної адміністрації Тетяни Парфентієвої, в якому
міститься вимога спростувати
викладену в статті інформацію:
«Зазначена стаття підлягає спростуванню, оскільки містить інформацію, що є недостовірною, не
відповідає дійсності та негативно
впливає на авторитет, принижує
гідність державних службовців
та ділову репутацію управління
культури та туризму Житомир-

ської облдержадміністрації. Усі
факти, викладені в даній публікації, є фейковими та містять неправдиву інформацію».
Перед публікацією статті
у нашому виданні, з метою дотримання журналістських стандартів висвітлення обох точок зору,
ми зверталися за коментарем до
управління культури Житомирської ОДА, але отримали незрозумілу відповідь без будь-якого обґрунтування та документів, на яку
було посилання в надрукованому
матеріалі. Також в розпорядженні
нашої редакції є лист за підписом
заступника голови Житомирської

обласної державної адміністрації Ярослава Лагути від 23.01.2019
року, в якому повідомляється наступне: «Ваше звернення щодо
розкрадання коштів посадовими
особами комунальної установи
«Житомирський обласний центр
народної творчості» Житомирської обласної ради направлено
для перевірки Головному управлінню Національної поліції в Житомирській області».
Таким чином, допоки наша
редакція не отримає результатів
даної перевірки, ніякої мови про
будь-яке спростування не може
бути.

Більш того, в розпорядженні
нашої редакції є всі відповідні
документи, які, на нашу думку,
доводять систематичні зловживання в системі культури в Житомирській області. З боку редакції
ми також направляємо звернення
до прокуратури Житомирської
області та ГУ Національної поліції в Житомирській області
з проханням розібратися в даній
ситуації. При потребі ми надамо
всі необхідні документи, в тому
числи паперові роздруківки, фото, аудіо- та відеоматеріали, що підтверджують викладену у статті
інформацію.
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День святого Валентина 2019:
що подарувати
В очікуванні Дня
усіх закоханих зазвичай витрачають
багато часу на пошук
подарунків для своїх
коханих. Ми трохи
полегшимо вам життя і підкажемо, як
здивувати коханих
в цей чарівний день.
Для дівчини це свято – щось
на зразок нагадування про вашу
любов, і для того, щоб не зіпсувати їй настрій, потрібно
ретельно підійти до вибору
подарунка!
Безперечно, багато дівчат
хочуть отримати в цей день
перстень з пропозицією руки та
серця. Як би банально це не звучало, але сам день налаштовує
на романтику. Тож подарунок
у вигляді прикраси буде дуже
доречним. Навіть якщо ви поки
не плануєте весілля, подаруйте
ланцюжок, кулон у формі серця
або сережки!
Не секрет, що на полицях
магазинів можна знайти все, що
завгодно, тому ваша половинка
буде у справжньому захопленні
від подарунка, який був виготовлений виключно для неї. Для
того, щоб показати всю силу
своїх почуттів, не обов’язково
стрибати з парашутом… Змайструйте подарунок власноруч!
Це може бути парасолька, постільна білизна, статуетка, що
завгодно! Головне – зробити це
з любов’ю!
Здивувати кохану можна також, подарувавши сертифікат:
в кіно, в салон краси, на каток
або масаж. Крім того, зараз дуже

популярні спільні фотосесії. Задійте фантазію!
Бувають випадки, коли на
дорогий подарунок не вистачає
грошей, а сюрприз зробити
дуже хочеться. В такому випадку можна придбати дерев’яний
гребінець і, сходивши до токаря
чи гравірувальника, зробити його
унікальним. Наприклад, можна
зробити особливу форму або нанести на нього ім’я коханої. Такий
подарунок точно не залишиться
без уваги! Також дівчина оцінить
нову ароматну піну для ванни
або запашне мило у формі серця.
Крім того, в День святого
Валентина можна купити або
навіть змайструвати власноруч
дерев’яний столик для сніданку
в ліжку. Важливий момент! До
подарунку обов’язково додати
обіцянку балувати кохану кавою
кожного ранку.
Якщо ж ви хочете зробити дійсно вартісний подару-

нок – ос ь по рада! День
святого Валентина розрахований на пару,
а не на одиночне святкування.
Подумайте,
можливо, є річ,
як у ви д а вно
хотіли придбати для вашого
дому. Якщо ви
живете разом,
ч уд о в и м п о дарунком стануть нові келихи
з гравіюванням на ніжці. Це дозволить частіше вечеряти в романтичній обстановці. Також
можете придбати деякі дрібниці для двох, наприклад, парні
брелоки для ключів або новий
комплект постільної білизни.
В епох у цифрових фото апаратів зберіганн я знімків
в альбомах саме по собі заста-

ріло. Однак чому б не придбати
великий фотоальбом для найбільш знакових фотознімків, які
нагадуватимуть про кожен етап
ваших стосунків.
Впродовж дня 14 лютого нагадуйте про себе теплими повідомленнями. Непогано такими,
що інтригують: «Ти готова до
вечора? Кохаю…» І зустріньте
кохану з роботи, можна навіть
несподівано.

Подарунок чоловікові,
другу та батькові
до Дня закоханих
Подару нок на 14 лютого
для чоловіка повинен умовно

«зв’язувати» адресата з адресантом. Це може бу ти щось
зроблене своїми руками (для
близьких):
• портрет (саме власноруч
намальований);
• чохол для телефону або
брелок для ключів з вишитими
ініціалами.
Або якщо подарунок більш
дружній, треба дарувати на Валентинів день те, що відповідає
смакам чоловіка:
• металевий кулон (зодіак,
професійна чи патріотична символіка тощо);
• статуетка дерев’яна чи глиняна у вигляді футбольного або
баскетбольного м’яча;
• чашка особливого дизайну.

Подарунок
своїми руками
Оригінальним презентом
стане скринька «100 причин,
чому я тебе люблю». Зробити
це дуже просто! Запишіть на кольорових листочках 100 речей,
які ви любите і цінуєте у своєму чоловіку. Краще заздалегідь
скласти список, щоб не повторюватися і не плутатися, записуючи все на окремі листочки. 100
записок – це немало. Тому, крім

компліментів, можете згадати
всі теплі і добрі моменти, які
ви провели з коханим. Кожну
записку скрутіть рулетиком,
складіть їх у банку або прикольну коробочку. Одержувач може
розгорнути всі записки відразу
або розтягнути задоволення на
кілька днів.
Подарунок на День святого
Валентина для хлопця, друга
чи чоловіка – це абсолютно різні речі. І справа не в інтимності
і не в тому, які слова говорити
чи писати на листівці. Існує
таке поняття як етична відповідність.
Те, що можна подарувати
чоловіку до Дня святого Валентина, буде зовсім недоречним
для хлопця, з яким ви тількино почали зустрічатись. Чи для
друга. В останніх випадках не
треба робити занадто дорогий
чи затратний за часом подарунок. Бо інакше можна змусити
хлопця відчути провину за те,
що він не може відповісти чимось рівнозначним.
І останнє. Запам’ятайте, в жодному разі не даруйте на День святого Валентина гроші! Це не те
свято, коли можна перекласти вибір подарунка на свою половинку.
А ви готові до свята?
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1. РОБОТА
1.1. Пропоную
• Reimer Jobs шукає спеціалістів у сферах: будівництво, архітектура, робочі спеціальності, виробництво, с/г, агробізнес,
сфера обслуговування та інше.
(097)1620067(063)1167424.

• АВТОМЕХАНІК, АВТОСЛЮСАР.
ГРАФІК РОБОТИ 8:00-17:00. ЗАРОБІТНА ПЛАТА-300ГРН/ДЕНЬ.
0987100656
• Будівельники у м.Київ: різноробочі, бетонярі, зварники, мулярі,
фасадники, штукатури, малярі,
облицювальники, покрівельники,
плиточники, охоронники, електрики,
житло, вахта, харчування, з/п 900025000грн. (067)1888494

Бізнес

Середа, 13 лютого 2019

БУРОВІ БРИГАДИ НА УРБ 2-А-2 З
Д/Р. З/П ВИСОКА. ДОВГОТРИВАЛІ
ВІДРЯДЖЕННЯ В МОСКОВСЬКУ
ОБЛ.. ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ ПРЯМИЙ РОБОТОДАВЕЦЬ.
ЛІЦ. АЕ №460901 ВІД 9.10.2014
+7(925)4527141(VIBER)
В БУДІВЕЛЬНУ КОМПАНІЮ,
М.КИЇВ, НА ПОСТ.РОБОТУ: РІЗНОРОБОЧІ, ПІДСОБНІ РОБІТНИКИ,
МОНОЛІТНИКИ, МОНТАЖНИКИ
З/Б КОНСТРУКЦІЙ. БЕЗ ШКІДЛ.
ЗВИЧОК. З/П ДОГОВІРНА (ВИСОКА). МОЖЛИВІСТЬ ОФІЦ. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. В РАЗІ НЕОБХІДНОСТІ ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ.
0673297339
• Вантажник. Можливо без досвіду
роботи (навчаємо). З/п від 10000
грн. Офіційне працевлаштування.
Надаємо житло. РОБОТА в м. КИЇВ!
0674969050

• ВАНТАЖНИКИ НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М.
БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7.
ДОПОМАГАЄМО З ЖИТЛОМ, НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ,
КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА
ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО.
0674343698,0674343683
• Вантажники, слюсарі-механіки,
водії, прасувальниці. Житло, харчування, проїзд б/к. ЗП 14-17т.гр.
Київ.обл, с.Щасливе. 0932964393

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

• Виробник спортивного одягу
(світшоти, худі, кенгуру, штани)
запрошує замовників до співпраці.
0991366176

• ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР. ВИМОГИ: ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТОВ ТА ФОП. ЗНАННЯ
ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
УКРАЇНИ, 1С БУХГАЛТЕРІЯ: 7 ТА 8
ВЕРСІЇ. ЗАРОБІТНЯ ПЛАТА 12000
ГРН. 0674128497
• Диспетчер цеху, токар, зварювальник, слюсар, плазморізчик, пресувальник, фрезерувальник, електрик, різальник мет. 0504927524

• ЕЛЕКТРОМЕХАНІК НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М.
БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7.
ДОПОМАГАЄМО З ЖИТЛОМ, НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ,
КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА
ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО.
0674343698,0674343683
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ЗРІЗЧИЦІ ГРИБІВ ПЕЧЕРИЦЬ НА
РОБОТУ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ.
ГРАФІК РОБОТИ: 23/7 ДНІВ. ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. З/П 6000-7000
ГРН. 0967877394,ОЛЕКСАНДР
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДГОТОВКУ ДОКУМЕНТІВ НА КАРТУ
ПОЛЯКА ТА КАРТУ СТАЛОГО
ПОБИТУ (З ПОЛЬСЬКИМ ПОХОДЖЕННЯМ). 0996678677,
0634495010,0685427497
• КУХАРІ НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА,
КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7. ДОПОМАГАЄМО З ЖИТЛОМ, НАДАЄМО
ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД
СТ.М. СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО.
0674343698,0674343683

Бізнес
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•МЕНЕДЖЕР З ЛОГІСТИКИ
В ТОВ "СЕРВІС-ЦЕНТР" (ВУЛ.
РИЛЬСЬКОГО, 9). ПРИЙОМ ЗАЯВОК, ОБЛІК. ЗАРОБІТНА ПЛАТА
ПРИ СПІВБЕСІДІ. 0412)418824,
0932129000,0503135791
• МИЙНИКИ ТА ПРИБИРАЛЬНИКИ
НА ХАРЧОВЕ ВИРОБНИЦТВО. МР- М.
БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7.
ДОПОМАГАЄМО З ЖИТЛОМ, НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ,
КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА
ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО.
0674343698,0674343683
• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ
РЕЖИМУ І ОХОРОНИ ПОТРІБНІ НА
РОБОТУ. ВИМОГИ: НЕСУДИМІ, ФІЗИЧНО ЗДОРОВІ. Г/Р 1/3. З/П ВІД
7500ГРН. 0974870271

• На постійну роботу потрібен працівник по господарству або сім`я без
ш/з, наявність прав на авто, для роботи в міні-готелі в місті біля моря.
Оплата договірна. 0503233319
• Оператор верстатів з ЧПУ, формувальник, плавильник, зачисникнаждачник, шліфувальник, свердлувальник. Гуртожиток. 0504927524

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. Довідки за 0730230982

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

• ПЕРСОНАЛ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ ТА ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО
ВІКУ В ЯКОСТІ ДОГЛЯДАЛЬНИЦЬ.
РОБОТА НА ДОМУ І В ЛІКАРНІ.
0660271662
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1.Ж и тл. буд и нок заг.пл. 52,29 кв.м. та зем.ділянка пл. 0,0895 га, К/
Н1811000000:00:024:0222 за адресою: Житомирська обл, м. Новоград-Волинський,
пров. Чехова, 8. Дата торгів: 07.03.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua.
Лот №331187 (уцінено лот № 323509);
2. Садовий будинок заг.пл. 37.1 кв.м. та зем.ділянка К/Н1822083000:07:002:0465,
пл. 0.045 га за адресою: Житомирський р-н, Іванівська сільрада, "Сигнал"(СТ "Соколовське") садове товар., № 437. Дата торгів: 07.03.2019 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №331185.

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

• ПОМІЧНИК КОМІРНИКА НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ.
МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ.
Г/Р- 7/7. ДОПОМАГАЄМО З ЖИТЛОМ, НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ.
РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО,
АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО. 0674343698,0674343683
ПРАЦІВНИКИ КУХНІ, ОХОРОНЦІ
ПОТРІБНІ В ПІЦЕРІЮ. РОБОТА В
КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. ГРАФІК РОБОТИ 1/1 ТИЖДЕНЬ. ЖИТЛО ТА
ХАРЧУВАННЯ НАДАЄТЬСЯ. ДЕТАЛІ ЗА 0631007191
• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ
ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА
ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. WWW.
RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO2@
GMAIL.COM., (050)9242613,(050)51
58585,(067)9040066
• Пульт для ваг, коректор ваги, режими роботи під замовлення, деталі по телефону. Ціна від 1400 грн.
0677047576.
• Работа в Польше, Чехии, Латвии,
Израиле . Оформление и проезд за
наш счет. З/п от 20 000 до 60 000
грн. 0685859090

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

РІЗНОРОБОЧИЙ В ЦЕХ ПО ОБРОБЦІ ДЕРЕВИНИ. ГРАФІК РОБОТИ
ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРИ СПІВБЕСІДІ. ВУЛ.ПАРАДЖАНОВА 80.
0968299545
РІЗНОРОБОЧИЙ НА БУДІВНИЦТВО. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА
ГРАФІК РОБОТИ ПРИ СПІВБЕСІДІ.
0679950556
• Різноробочі в будівельну компанію (с.Мірча, Житомирська обл.).
Можливо бригади. Оплата від 8000
грн.,проживання, офіційне працевлаштування. 0662552413 Микола
Миколайович, 0975493561Назар
• Робота в Європі для фахівців і
різноробів. (Чехія, Польща, Латвія,
ОАЕ, Литва, Фінляндія, інші). Житло б/к. З/П 17000-72000 грн. Візи.
Л.ДСЗ-АЕ637118-16.03.15, www.
befind.com.ua, 0979391431,066273
1011,0800212324

• РОБОТА В ЧЕХІЇ: ЗИМОВА ОБРІЗКА ПЛОДОВИХ ДЕРЕВ, ВАКАНСІЯ ТОКАРЯ,З/П ВІД 120 ГРН/
ГОД., ФІЗИЧНО ЗДОРОВІ, БЕЗ
ДР, ДОЇЗД, ВІЗИ, СТРАХУВАННЯ, СОЦ.ПАКЕТ.З/П ВІД 26000
ГРН. НАК.№706 ВІД 15.05.2018
(067)8270435
• Робота у Європі!Безкошт.вакансії від прямих єврокомп.Б/
посеред.Терміновий виїзд.
Візи.Л.МСПУ-АВ585201-31.07.12.
0970078258,0954725280
• Робочі на виробництво в європейську компанію. Г/р- 5-ти денний
або вахта. Можливо без д/р (навчаємо). З/п від 12000 до 26000
грн. Офіційне працевлаштування.
Надаємо житло. РОБОТА в м. КИЇВ!
0674969050
• Співробітники без досвіду роботи. Виплати щоденні, зручний
графік, дружний колектив. Надається житло. Всі подробиці за
0934905498,0687488988

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК ЗАПРОШУЄТЬСЯ НА ПІДПРИЄМСТВА
ТОВ ЕЛЕКТРОХАЗОХІМ. ДОСВІД
РОБОТИ НЕ ОБОВ*ЯЗКОВИЙ,
ПРОВОДИМО НАВЧАННЯ. З/П
6000-7000ГРН. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, СОЦ.ПАКЕТ.
0974416861,0974802728.
СПІВРОБІТНИЦІ (-КИ) В ОФІС.
РОБОТА В М. ОДЕСА. НАДАЄМО
ЖИТЛО. ВИСОКА ЗАРОБІТНА
ПЛАТА (ВИПЛАЧУЄМО ЩОДЕННО). 0505456506
• ТЕРМІНОВО НАБИРАЄМО МУЛЯРІВ НА БУД-ВО КОТЕДЖІВ У
ЛИТВІ, ОФІЦ. ПРАЦЕВ. ЗП ВІД
25000 ГРН. НАК. МСПУ №1196
ВІД 22.08.2018 ПРО ВИД. ЛІЦ.
З П О С Е Р Е Д . В П РА Ц Е В - Н І .
0689423495 (VIBER,WHATSAPP),
0689423549VIBER,WHATSAPP)
• Терміново! Потрібні робітники в
Чехію, Литву, Польщу. Офіційно.
Відкриття віз. Л.МСПУ125-17.02.16.
0685857654,0951341133

• ТІСТОРОБ НА ВИРОБНИЦТВО
НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7.
ДОПОМАГАЄМО З ЖИТЛОМ, НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ,
КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА
ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО.
0674343698,0674343683
УБОРЩИЦА ТРЕБУЕТСЯ В КАФЕ
КАИР. ВСЯ ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО 0672948342
ФАСАДНИКИ З ДОСВІДОМ РОБОТИ, РОБІТНИКИ ДЛЯ УКЛАДАННЯ
КЛІНКЕРНОЇ ПЛИТКИ, ПОТРІБНІ В М. КИЇВ. БЕЗКОШТОВНЕ
ЖИТЛО. З/П- ВІД ВИРОБІТКУ,
ВИПЛАТА 2 РАЗИ НА МІСЯЦЬ.
0972538810,0995211100

• ШВЕЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ. ЗАНЯТОСТЬ КРУГЛОГОДИЧНАЯ. КОМФОРНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ПРИВЕТЛИВЫЙ
ДРУЖЕЛЮБНЫЙ КОЛЛЕКТИВ.
ИМЕЕТСЯ ПОМОЩНИК ДЛЯ ШВЕЙ.
0980526014,0734647095

2. НЕРУХОМІСТЬ
2.8. Продам Будинки в
передмісті
• Продам будинок с. Левків, не далеко, біля центру; поруч ліс, річка; 0.42 га землі. Ціна договірна.
0673911769

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

2.16. Здам в оренду
• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.КВ. ГАРЯЧА ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ. 0977228822,0665711000
• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIPКЛАСУ, ЄВРОРЕМОНТ, В ЦЕНТ Р І М І С ТА , 2 5 0 Г Р Н / Д О Б А .
ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ.
0665711000,0977228822

3. АВТО
3.2. Автомобілі. Продам
• АВТОВИКУП, ІМПОРТНІ ТА
ВІТЧИЗН.А/М: АУДІ,БМВ,ШЕВР
ОЛЕ,СІТРОЕН,ДЕУ,ФОРД,ХОНД
А,МЕРС.,МІЦУБІСІ,ОПЕЛЬ,ТОЙО
ТА, РЕНО,ВАЗ,ФОЛЬКСВ.,НІССАН,
БУДЬ-ЯКИЙ ТЕХСТАН, ПІСЛЯ ДТП ЧИ ПОЖЕЖІ, ІДЕАЛЬНІ, НЕСПРАВНІ, ПРОБЛЕМНІ,
КРЕДИТНІ, ВИЇЗД ДО КЛІЄНА.
(063)2020817,(098)4491775
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ПОВІДОМЛЕННЯ

про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЛАБРАДОРИТ», код ЄДРПОУ 32356128

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ
БУСІВ І МІНІВЕНІВ В НАЯВНОСТІ
ТА ПІД ЗАМОВЛЕННЯ (2-7 ДНІВ),
НОВІ ТА Б/В ОПТОМ І ВРОЗДРІБ, ВІДПРАВКА ПО УКРАХНІ, Є СВІЙ СКЛАД. 0971521331,
0932613742,0977266640
•Причепи автомоб."Лев".
Розміри:1,1х1,3-3,6х1,6м. Потовщ.метал, німецьки з/ч. Гарантія 5р.Завод-виготівник.
0671181888,0503098085

3.3. Автомобілі. Куплю
ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬЯКИХ МАРОК, В БУДЬ-ЯКОМУ
СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП, НЕ РОЗМИТНЕНІ, ПРОБЛЕМНІ. ДОРОГО.
0976484669,0635852350
КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ НА
ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВ И Я Х , В КО Р О Т К И Е С Р О КИ. ВОЗМОЖНА ПОКУПКА
КРЕДИТНЫХ, ПРОБЛЕМНЫХ,
ПОСЛЕ ДТП АВТОМОБИЛЕЙ.
0962494994,0983098010ЯРОСЛАВ
КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ: ЦІЛЕ, ПІСЛЯ ДТП, ПОТРЕБУЮЧЕ РЕМОНТУ, ПРОБЛЕМНЕ, КРЕДИТНЕ, АРЕСТОВАНЕ, БУДЬ-ЯКОЇ
МАРКИ. ЕВАКУАТОР. ШВИДКО.
0980066600,0976646575

• АГРОЗАПЧАСТИНИ ДО ОБПРИСКУВАЧІВ, ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ,
ЗЕРНОЗБИР. КОМБАЙНІВ, КОСАРОК, КАРТОПЛЕЗБИР. КОМБАЙНІВ,
КАРТОПЛЕСАДЖАЛОК, КОПАЧОК;
ШИНИ, КАМЕРИ. WWW.AGROKOM.
IN.UA. (099)2012978, (067)6713553,
(063)9628236
• Запчастини до китайських мінітракторів Фотон, Донг Фенг Сінтай,
Джинма, ДТЗ та інші. www.agrozone.
com.ua . (050)1811180;(097)181101
1;(093)0881880.

• КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ "АННА", ПРЕС-ПІДБИРАЧІ
РІЗНИХ МАРОК, ТРАКТОРИ
Т-25, Т-82, ПЛУГИ ОБОРОТНІ,
ІНША С/Г ТЕХНІКА, ПОЛЬЩА.
(097)4742211;(097)4742272.
• Техніка від виробника: Сівалка
(нова) СУПН-6(8), УПС-6(8)-посил.
рама, 2-к привід. Культиватор (новий) КСО, КРН. Дискова борона
(нова) АГ, Сівалка (після кап.рем)
СЗ-3.6, СЗ-5.4, Тодак-8. 0677801439

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

4. БУДМАТЕРІАЛИ

3.5. С\Г техніка, та запчастини.
Продам

4.1. Будівельні суміші, цемент,
пісок. Продам

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

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

інформує про намір провадити планову діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
Структура повідомлення:
1. Інформація про суб’єкт господарювання.
12511, Житомирська область, Коростишівський район, с. Кам’яний Брід
тел./факс: (0412) 41‑74‑58, 36‑02‑37, e-mail: office@labradorit.com.ua
2. Планова діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
3. Місце провадження планової діяльності, територіальні альтернативи.
4. Соціально-економічний вплив планової діяльності.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планової діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці
впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України
"Про оцінку впливу на довкілля").
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля.
11. Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
12.Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності.
15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля необхідно надсилати до:
Управління екології та природних ресурсів Житомирської ОДА на адресу:
29000, м. Житомир, вул. Театральна, 17/20
Тел. (0412)22‑08‑24, факс: (0412)22‑08‑24.
E-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua

• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РАСТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М ЗИЛ.
0677905739,447067
4.3. Інструмент будівельний.
Продам
• Продам пили стрічкові нові та
ремонт б\у (зварювання, заточка, розводка). Якість гарантуємо.
0962461677

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

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

4.39. Опалювальне
обладнання. Продам
• Котли твердопаливні, піролізні,
шахтні. Теплоакумулятори. Від виробника. Доставка по Україні. Найкраща ціна без посередників. http://
termico.com.ua, 0503292211,06732
92211,0933292211

6. ПОСЛУГИ
6.5. Кредити. Ломбарди
• Кредит до 100 000 грн. без отказа.
Кредитная карта до 50 000 грн. Перекредитуем ваши кредиты до 200
000 грн. 0732551010,0662551010

6.7. Вантажоперевезення.
Спецтехніка
ЕВАКУАТОР ПО МІСТУ ЖИТОМИРУ, ОБЛАСТІ ТА УКРАЇНІ . ДО
4-Х ТОН, ДОВЖИНА -5 М. БУДЬ
ЯКА ФОРМА ЗАВАНТАЖЕННЯ
0980066600,0976646575
6.13. Ремонт техніки
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІНА КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЗАПРАВКА.
ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. ВИЇЗД ПО ОБЛАСТІ. 0975107907,0932929225
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БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

ФУНДАМЕНТНІ
БЛОКИ

КОЛОДЯЗНІ
КІЛЬЦЯ

БУДСУМІШІ

ГРОШІ ГОТІВКОЮ

ЯКІСТЬ - ГАРАНТІЯ НАДІЙНОСТІ!

Кредит
готівкою

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

ДОСТАВКА

МИКСЕР (КАМАЗ)
МАРКА ОТ 100 ДО 500

Живи сьогодні!
Гроші є!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Від 1-го до 14-ти місяців;
Від 2000 до 30000 грн;
Без страховок та прихованих комісій

ЗИЛ КАМАЗ

БЕТОН и РАСТВОР

Тел.:067-44-05-733
Тел.:0412-55-15-14

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

• Стабілізатори напруги сімісторні!
Укр.вир. Профес.комплексний за-

096 952 45 40, 093 338 71 81

6.17. Послуги. Iншi
• Виготовляємо, реалізуємо. Опалення для цехів, виробництва, сушильних камер, теплиць, пташників, складів, магазинів, ангарів,
автомийок, СТО. Монтаж під ключ.
Потрібні дилери, представники.
0666008784,0680450764
• Виробництво транспортерів
шнекових, стрічкових, інші від 4
000 грн./метр, рольгангов, норій,
зерносушарок, пакувального обладнання. Креслення, виробництво, монтаж, доставка по Україні.
0960509492,landau.in.ua
• Котли твердопаливні "Кобзар" надійні, сучасні, прості. Сталь-4 мм,
площа 100-300м2. www.frezer.com.
ua, 0961059178,0473631062
Продам/куплю
піддони
нові та вживані
вигідна ціна

тел.: (068) 838-88-38
РЕМОНТ КВАРТИР ПІД КЛЮЧ
Виконуємо усі види
внутрішньо-оздоблювальних
робіт.
Тел.: 093-579-68-43 Андрій

хист. Гар.до 15р.Сайт: stabilizators.
• Купити збудник для чоловіків, жінок! Вперше-жіноча Віагра! Акційна ціна-750 грн.-12 шт (упаковка).
0962000369,doctor.sells.com.ua

dp.ua, 0674928371,0501011184

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

0671292046,0432437968

• Міжнародні пасажирські перевезення: з АС м.Рівне - 04.30, з АС
м.Луцьк - 06.10, з АС м.Варшава 08.20, з АС м.Люблін - 11.40. ; сайти:
www.zubustik.com.ua; www.busfor.
ua. (099)2861600,(063)8967762,(0
67)9112004

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

• Тороидальні трансформатори
10-40 кВт. під замовлення. Доставка. tor-trans.com.ua. (057)759-50-06,
0999029485,0980251919

8. РІЗНЕ
8.13. Вторсировина, прийом,
переробка. Куплю

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

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ
ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМ А С И ТА М А К УЛ АТ У Р У .
0505580047,447919

ГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИ
Стоунлайт, Aeroc. Доставка з
заводу та зі складу. Низькі
ціни.
Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

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

СТО "Каприз":

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

тел.: 063-886-23-45

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

тел.: 097-440-16-93

8.23. Інше. Продам
ПАРОГЕНЕРАТОРИ, СТОЛИ ПРАСУВ., ПРЕСА ДУБЛЮЮЧІ, ПРАСКИ, ТЕФЛОН.ПОДОШВИ,ЕЛ.
КЛАПАНИ, ЗАПЧАСТИНИ.РЕМОНТ ПАРОГЕНЕР., ТЕРМОПРЕС.
МАНЕКЕНИ КРАВЕЦ. І РОЗС.,
СТІЛЕЦЬ ДЛЯ ШВАЧКИ. WWW.
SOLIY.COM.UA. 050-830-0359,
0971197994,0636861827(918)
ШВАЦЬКЕ УСТАТ-НЯ: ПАРОГЕНЕР.,
СТОЛИ ПРАСУВ., ПРЕСА ДУБЛЮЮЧІ, ПРАСКИ, ТЕФЛ. ПІДОШВИ,
ЕЛЕКТРОКЛАПАНИ, ОВЕРЛОКИ,
МЕШКОЗАШИВКА, УСТАТ-НЯ З
РОЗКРОЮ, ГОЛКИ, ЗАПЧ-НИ. МАНЕКЕНИ КРАВЕЦЬКІ. 0508300359,
0971197994,0636861827
8.24. Інше. Куплю
• Куплю дуже дорого! Старовинні ікони, картини худ.Марко Гейко
та ін. проф.художн. до 1995р. Янтарне намисто (250-1500 грн/1 гр),
коралове намисто, книги видані до
1917р, коньяки СРСР, ін.предмети
старовини. Гарантую порядність,
справедливу оцінку 0503466068
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Гороскоп на тиждень 13 - 19 лютого
ОВЕН

Непоганий період,
однак постарайтесь менше критикувати інших.
Будьте напоготові у вихідні.

ТЕЛЕЦЬ

Проявіть активність
на роботі, не чекайте,
поки хтось привласнить ваші
ідеї. Вихідні присвятіть домашнім проблемам та дітям.

БЛИЗНЮКИ

Вдалий тиждень,
коли мрії стають реальністю. При мінімумі зусиль
зможете змінити своє життя,
закласти фундамент для нових
звершень

РАК

Бажання почнуть
виконуватися, якщо
вони не зовсім фантастичні.
Спробуйте звузити коло спілкування, не витрачайте сили на
порожні розмови.

ЛЕВ

Якщо визначите головну мету і зосередитесь на ній, зможете її досягти
швидше. Близькі люди підтримають і порадують.

ДІВА

Щоб уникну ти
ускладнень на роботі,
не намагайтеся перекласти свої
обов'язки на інших. Якщо прагнете щось змінити в особистому
житті – дійте.

ТЕРЕЗИ

Цікавий час, щедрий на різноманітні
події. Роботи непочатий край, а результати залежатимуть від витрачених сил.

СКОРПІОН

Непогано було б
зайнятися новими напрямками. Поки що
уникайте радикальних рішень,
нове повинне створюватися поступово.

Не бійтесь несподіваних конкурентів,
головне – упевненість у собі.
Приділіть більше сил і часу
дому та родині.

13

лютого
середа

14

лютого
четвер

запах і смак. Їх найбільше приваблює червоний колір (також їм
подобається і зелений колір).
• Морські черепахи мають
унікальну здатність – вони здатні затримувати дихання більш
ніж на 10 годин. Це абсолютний
рекорд серед хребетних тварин.
• Найагресивнішими і небезпечними є кайманові черепахи.
Вони нападають на змій і водоплавних птахів. Були випадки,
коли кайманові черепахи відкушували пальці пірнальникам.
При цьому у черепах зовсім немає
зубів, але вони мають гострий
і міцний дзьоб, здатний відгризти

15

лютого
п’ятниця

16

лютого
субота

Ідеальний час для
науково-технічної творчості й ділової кар'єри. Ваша
працездатність здивує всіх, а
результати гідно оцінять.

ВОДОЛІЙ

Тр уд н о щ і ц ь о г о
тижня не зашкодять,
вони стануть потужним
стимулом до розвитку. Можуть
відбутися важливі події в сімейному житті.

РИБИ

Зміни, яких ви так
довго чекали, без вас
не настануть. Не квапте події,
робіть усе за складеним заздалегідь планом.

шматок деревини.
• Агресію і кровожерливість
проявляють м’якотілі черепахи
трионикса. Голодна зграя цих рептилій здатна вбити велику тварину.
• Черепахи здатні голодувати
тривалий час. Слонова черепаха
може обходитися без їжі 18 місяців. Багато років тому мореплавці
брали з собою в плавання для
прожитку черепах, – як консерви.
• Панцир черепахи складається з ороговілих щитків. На
них щороку утворюються концентричні кільця. За ним, як у дерев,
можна визначити вік черепахи.

17

лютого
неділя

18

лютого
понеділок

19

лютого
вівторок
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Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації серії ЖТ № 222/599 Р
від 6 травня 2015 р.
Видавець – ПП "Медіа Ресурс"; адреса:
10013, м. Житомир, вул. Рильського, 9, каб. 407
13 лютого 2019 р.
№ 5 (721)

Газета є членом
Всесвітньої газетної Асоціації

читай свіжий номер газети тут

КОЗЕРІГ

Цікаві факти про черепах
• Вивченням черепах займається такий розділ зоології як
герпетологія. Найменшою черепахою у світі вважається – капська
крапчаста черепаха (довжина 10–
11 см, вага 124–241 г). Ці черепахи
мешкають у Південній Африці.
• Близько очей черепахи знаходиться сльозові залози, які виділяють
солоні сльози, тим самим черепахи
звільняються від зайвих солей.
• У черепахи немає зубів, але
є дуже твердий дзьоб.
• Черепахи розрізняють кольори. Черепахи, в першу чергу
орієнтуються на колір, потім на

від партнерів
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кафе
«Alyssum»

«Овочі гриль»

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

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

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

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

42-21-00

Ресторан
«Замковий»

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

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

46-03-04

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

(067) 357-36-25

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

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

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

42-60-86

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

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

(063) 077-39-47

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

43-86-46

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Паб
«Файна кнайпа»

Кафе
«Тераса»

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

Кафе
«Пантера»

Ресторан
«Порцеляна»

Кафе
«Танюша»

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.
Більярд

Кафе
«Таймир»

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»
35 грн

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

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

Кафе
«Джерельце»

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

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

Кав’ярня
«+Кава»

Кухмістерська
«Історія»

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

Аліта: Бойовий ангел
Жанр: бойовик, трилер

Через сотні років Земля проживе безліч
подій. Люди створять кіборгів, будуть між
собою воювати. Доктор Ідо випадково знайшов останки дівчини-кіборга. Свою знахідку
чоловік вирішив полагодити та привести до
ладу. Як виявилося, її звуть Аліта. Коли вона
прийшла до тями, то зрозуміла, що нічого
не пам'ятає. Тепер все навколо для Аліти
абсолютно нове. Кіборг хоче за всяку ціну
відновити ті спогади, яких не вистачає, від
чого її намагається захистити доктор Ідо.
Він добре знає, що минуле краще не чіпати.
Аліта зустрічає нових друзів і вже з їх допомогою намагається знайти істину.

тел: (0412) 47-27-47, (097) 447-27-47

Крути 1918
Жанр: військовий, історія

Початок ХХ століття був дуже важким
часом для українців. Але тоді вони все ж
змогли одержати свою незалежність, яку
треба було ще утримати. Для цього багато
хто готовий був йти на жертви, стояти за
незалежність своєї країни. У 1918 році
сталася одна з найстрашніших подій – битва
під Крутами недалеко від Києва. Кілька сотень патріотичних студентів, молоді люди
героїчно вирішили захистити свою країну від
чотиритисячної добре озброєної Червоної
армії. Серед них є і брати, які закохалися в
одну дівчину, і просто купа молодих хлопців,
у яких все ще має бути попереду.

Інтерв'ю з Богом
Жанр: детектив, драма

Що би ви запитали, якби вам дістався
шанс взяти інтерв'ю в Бога? Молодому журналістові Полу Ашеру пощастило поспілкуватися з людиною, яка так себе називає. Він
знає, що Пол зовсім недавно повернувся з
війни в Афганістані. І знає, чого йому вартувало там бути, адже війна дуже сильно змінює людей. Після повернення додому, Пол
страждає від безлічі проблем – від кошмарів
війни, невдалого шлюбу, зникнення віри. І тут
ця дивна людина, який іменує себе Господом. У нього буде всього 3 дні, щоб запитати
все, що забажає. І на кожен із них хлопець
отримає відповідь. Так хто же насправді Бог?

kinoukraina.zt.ua

Зустріч однокласників
Жанр: комедія

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

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

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

