
А що думають  
експерти з цього 
приводу? с. 8

Ананаси кільце 580 мл
ТМ «Долина Бажань»

2475

Шоколад молочний 90 г 
без додав. ТМ Мілка

1730

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

«Лужанська» 1,5л ТМ УМВ

1560

Цукерки глазуровані
«Пташине молоко» 300 г

5000

Хліб «Селянський» 
800 г ТМ Золотий коровай

1440

СЕРЕДА

РЕКОМЕНДОВАНА 
ЦІНА
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МОНЕТИЗАЦІЯ 
СУБСИДІЙ: реальна 
допомога українцям чи 
передвиборчі обіцянки?!

с. 2

Пенсіонери з найнижчими пенсіями 
отримають 2410 гривень
доплати за попередні роки с. 7

Доганою транспорт не поліп-
шиш. Потрібні зміни!
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Вже у наступному 
місяці на пенсіонерів 
чекає підвищення 
пенсійних виплат.

З 1 березня пенсії зростуть 
для 8 мільйонів пенсіонерів.

А пенсіонери, які мають най-
нижчі пенсійні виплати і повний 
страховий стаж, цьогоріч отри-
мають доплату. Уряд продовжує 
пенсійну реформу, розпочату 
в 2017 році. 1 березня вперше 
відбудеться автоматичний пере-
рахунок пенсій. Подробиці цього 
перерахунку були озвучені під 
час наради у Пенсійному фонді 
за участі вищого керівництва дер-
жави. В уряді дали роз̀ яснення, 
як це відбуватиметься.

Після індексації пенсії в се-
редньому зростуть на 255 гривень

Щорічний автоматичний пе-
рерахунок пенсій передбачений 
пенсійною реформою, яку запро-
понував уряд. Це означає, що для 
перерахунку пенсій не потрібно 
приймати окремих рішень уряду 
чи парламенту. Кошти на такий 
перерахунок уряд вже передба-
чив у державному бюджеті на 
наступний рік.

Формула перерахунку за-
лишається незмінною. Вона за-
стосовувалася для осучаснення 
пенсій у жовтні 2017 року, за нею 
розраховуються новопризначені 
пенсії. За нею будуть автоматич-
но переглядатися пенсії кожного 
року. Ця формула враховує стаж 
(роки сплати соціальних внесків), 
рівень заробітної плати, яку 
отримував пенсіонер, і рівень 
середньої заробітної плати по 
країні – спеціальний показник 

для розрахунку пенсійних ви-
плат. І саме цей показник буде 
тепер щорічно збільшуватись, 
а отже і збільшуватиметься за-
гальний розмір пенсії. Показник 
середньої заробітної плати збіль-
шуватиметься на 50% зростання 
середньої заробітної плати по 
країні «плюс» 50% інфляції.

За підрахунками Міністерства 
соціальної політики, показник 
середньої заробітної плати, який 
враховується у формулі, зріс на 
17%. А середній розмір підви-
щення проіндексованих пенсій 
складе 255 грн. «Це не означає, 
що усі отримають однаково 255 
гривень, адже кошти розподіля-
ються відповідно до формули. 
Реальне підвищення відбудеться 
для 8 мільйонів пенсіонерів, але 
підвищення не буде меншим за 
100 гривень», – зазначив Міністр 
соціальної політики України Ан-
дрій Рева.

Пенсіонери з найнижчими 
пенсіями отримають 2 410 гри-
вень

Уряд направить додатковий 
фінансовий ресурс, який з’явився 
від розмитнення «євроблях», 
на доплати пенсіонерам з най-
нижчими пенсіями. Цього року 
1,9 млн пенсіонерів отримають 
2 410 грн. Йдеться про підтримку 
для тих громадян, які мають по-
вний страховий стаж, але мають 
низькі пенсії. Це відбулося тому, 
що формула перерахунку пенсій 
враховує не тільки стаж, а й за-
робітну плату. А за радянських 
часів чимало категорій праців-
ників отримували мізерні зарп-
лати (колгоспники, виховательки, 
санітарки та ін.).

Аби захистити інтереси цієї 
категорії пенсіонерів, уряд вже 
розробляє механізм підвищення 
пенсій для громадян з великим 
страховим стажем.

У ЖТТУ повідомля-
ють, що незабаром 
очікуються зміни 
у тролейбусному 
маршруті № 1.

Наразі тривають роботи з бу-
дівництва обгінної лінії, яка необ-
хідна для того, щоб тролейбуси 

рухалися по кільцю.
«Комунальне підприємство 

«Житомирське трамвайно-тро-
лейбусне управління» розпо-
чало будівництво обгінної лінії 
на зупинці «Майдан Привок-
зальний». Після закінчення усіх 
робіт рух тролейбусів за марш-
рутом № 1 буде здійснюватись 
по кільцю один одному назу-
стріч», – йдеться у повідомленні, 

розміщеному на офіційному 
сайті ЖТТУ.

Вже незабаром можна буде без 
пересадки на тролейбусі за марш-
рутом № 1 доїхати, наприклад, 
з вулиці Київської до Польової.

Нагадаємо, з 9 лютого у Жи-
томирі змінився графік руху 
тролейбусів № 2, № 3, № 5а та 
комунальних автобусів 53 та 53А 
у вихідні дні.

Руслан Мороз

У День Героїв Не-
бесної сотні, 20 люто-
го, у Житомирі від-
булося Віче пам’яті на 
майдані Корольова.

Сюди, до пам’ятного знаку Ге-
роям Небесної сотні, прийшли 
сотні житомирян. Прийшли, щоб 
згадати та вшанувати загиблих 
героїв. Віче пам’яті розпочалося 
із трансляції відео з Майдану 2014 
року. Разом із представниками 
Ради християнських церков жи-
томиряни помолились за тих, хто 
боровся до останнього подиху та 
вірив у майбутнє України. Хвили-
ною мовчання присутні вшанува-
ли пам’ять Героїв Небесної сотні 
та спільно із естрадно-духовим 
оркестром «Сурми Полісся» ви-
конали Державний Гімн України. 
Віддаючи шану та вдячність за-
гиблим, учасники віче поклали 
квіти та лампадки до пам’ятного 
знаку Героям Небесної сотні.

Нашим журналістам вдалося 
поговорити з житомирянами, 
які були учасниками тих подій, 
та тими, то брав участь у Майда-
ні. Але ці коментарі виявилися 
досить сумними. Ми наведемо 
уривки, позначаючи лише ім`я 
тих, хто говорить, щоб не розпа-
лювати суперечки навколо того, 
що сталося п'ять років тому.

Людмила безпосередньо брала 

участь у подіях на Майдані: «Сьо-
годні річниця Майдану, минуло 
уже скільки років, але, на жаль, ні-
чого не змінилося. Продовжується 
АТО. Спочатку загинули люди на 
Майдані, зараз люди гинуть в АТО. 
Звичайно, боляче на все це диви-
тися, ми не очікували цього, люди 
сподівалися на краще, що влада змі-
ниться. Але, на жаль, влада також 
прийшла на крові та залишилася 
тією ж самою, навіть гіршою. По-
вторюю, ця влада прийшла на кро-
ві, та ми не сподіваємося побачити 
нічого кращого, доки вона буде!

Ірина, житомирянка, була 
на майдані Корольова під час 
штурму ОДА: «Ніхто з тих, хто 
стріляв на Майдані, не покараний. 
Нікого не знайшли! Винних немає 
і не буде. Всі швиденько поклали 
квіти до пам'ятника і розбіглися, 
забувши і про кров, і про смерті 
Небесної сотні».

Сергій, безпосередній учасник 
подій на Майдані в Києві: «У ре-
зультаті Майдану нічого не змі-
нилося! У владі ті ж самі, тільки 
крадуть більше і нахабніше. Владі 
вже повністю плювати на те, що 
народ гине не від куль, а від голо-
ду і непідйомних тарифів. Країну 
довели до злиднів і продовжують 
знищувати далі».

Нагадаємо, що серед Героїв Не-
бесної сотні – четверо жителів Жи-
томирської області. Один з них – 
житомирянин Яків Якович Зайко. 
Його серце зупинилося 18 лютого 
2014 року в центрі столиці – Яків 
Якович помер на 74 році життя від 
інфаркту під час сутичок на вулиці 
Інститутській.

Пенсіонери з найнижчими 
пенсіями отримають  
2 410 гривень доплати  
за попередні роки

У Житомирі тролейбуси № 1 
ходитимуть по кільцю

У Житомирі 
відбулося 
Віче пам’яті 
в День Героїв 
Небесної сотні
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Анастасія Ліберман

Кандидат у пре-
зиденти Олег Ляшко 
відвідав Житомирщи-
ну, де поспілкувався 
з жителями Корос-
тишева. На зустрічі 
нардеп розповів про 
те, з якою метою цьо-
горіч йде на вибори.

Народний обранець запевнив 
присутніх, що має чіткий план 
з розбудови радикально нової 
країни, де діти простих українців 
мають шанс стати успішними, не 
шукаючи кращого життя за кор-
доном.

«Я йду в президенти! Мені 46 
років, і з них 5 років я виховувався 
у дитбудинку. Я всього в житті 
добився сам, тому хочу дати мож-
ливість вашим дітям реалізувати 
себе в Україні. Сьогодні в парла-
менті поряд зі мною сидить син 
президента, я хочу бачити там 
ваших дітей. Я йду в президенти, 
щоб навести порядок в країні, для 
того, щоб вичистити це болото, 
я точно знаю, що треба для ва-
ших дітей, знаю, що треба для 

реалізації їх можливостей. Що 
сьогодні чекає кожну українську 
дитину, якщо в неї немає блату, 
батьків прокурорів? В кращому 
випадку на базарі з дипломом 
про вищу освіту. Сьогодні краї-
на виснажена, 60% молоді хочуть 
їхати за кордон, бо вони не бачать 
тут майбутнього. Я йду в прези-
денти, щоб повернути молоді 
надію, а країні силу», – наголосив 
Олег Ляшко.

Після президентських вибо-
рів народний депутат Олег Ляш-
ко обіцяє переглянути бюджет, 
адже, за словами політика, він 
написаний під диктовку МВФ, 
тому зовсім не враховує інтереси 
українців.

«Наша сила не в тому, щоб 
побиратись по всьому світу за 
кредитами, приймати бюджет 
та ціни на газ під МВФ. Так от, ні 
МВФ, ніхто інший взагалі не хоче, 
щоб Україна була сильною. Вони 
нам дають кредит, щоб не дати 
шансу піднятись, тому що країна, 
яка торгує сировиною, яка є екс-
портером дешевої робочої сили, 
ніколи не буде достойно жити. 
Згадайте: німці під час війни ви-
возили з України землю і робочу 
силу, бо це – наш найбільший ка-
пітал. Нам сьогодні пропонують 
те саме: землю продати за кре-
дити, ліс необроблений віддати 
і робочу силу висококваліфіковану 

забрати. Раніше з Москви давали 
рознарядку, скільки корів у кол-
госпі тримати на Житомирщині, 
а сьогодні з Вашингтона МВФ 
пише, на скільки можна підняти 
пенсію чи зарплату. Чому сьогодні 
нами керують ззовні? Чому роз-
казують, як жити? Я припиню цю 
політику!» – зауважив політик.

Нові робочі місця, підвищення 
зарплат, перерахунок пенсій, від-
новлення державного контролю 
за цінами на ліки, на продукти 
харчування, контроль за якістю 
продукту – це ключові завдан-
ня народного президента Олега 
Ляшка.

«Ключ до того, щоб бути 
сильними, – це наведення поряд-
ку. Перші зміни до Конституції, 
які я запропоную як президент – 
скорочення чисельності депутатів 
у парламенті до 250! Нам не треба 
450 депутатів, половина з яких 
не ходить на роботу, отримали 
мандат, відмивають кошти, ви-
рішують свої питання, бізнесом 
займаються. Я усі зміни винесу на 
всенародний референдум, і нехай 
народ вирішує, який парламент 
повинен бути в країні. Ми живемо 
в час, який потребує рішучих дій, 
тому що так, як ми живемо, далі 
жити неможливо, і політика, яка 

існує наразі, – це маріонетки!» – 
сказав Олег Ляшко.

Команда Олега Ляшка разом 
з лідером обурена існуючою ме-
дичною псевдореформою. Нато-
мість кандидат у президенти після 
виборів пропонує запровадити 
безкоштовні медичні страховки 
для усіх пільгових категорій гро-
мадян, зокрема і пенсіонерів.

«Розказують, яка Супрун хо-
роша! Якщо вона хороша, нехай 
Порошенко забере її собі сімей-
ним лікарем і хай його лікує, а не 
українців добиває. 39 градусів 
температура – дзвониш у швидку, 
кажуть, йди до сімейного лікаря. 
Скільки хвора людина по дорозі 
може заразити оточуючих? І чи 
дійде людина самостійно взага-
лі? У світі до кінця століття буде 
10 млрд людей, кожна людина 
хоче їсти, вони тому і борються 
за нашу землю. Президент Ляшко 
не дасть продати землю, нам тре-
ба інша медична реформа, тому 
після президентських виборів 
я звільню Супрун і всю її команду 
віддам під суд за дерибан грошей, 
за те, що позакривали лікарні і не-
законно призначили її взагалі. 
Політика Супрун: щоб українців 
було менше. Політика Ляшка: 
справжня медична реформа – це 
безкоштовна медична страхов-
ка», – резюмував кандидат 
у президенти Олег Ляшко.

Українське 
різнобарв'я дитячої 
краси було пред-
ставлено на тради-
ційному конкурсі 
першої професійної 
модельної агенції 
міста Житомира 
«Gloriamodels» – 
«Найкрасивіша 
Україночка 2019 та 
Українець 2019».

Цьогорічне дійство відкри-
вав ансамбль танцю та пісні 
ім. І. Сльоти «Льонок», який 
створив вишукану атмосферу 
української народності. Гляда-
чів радували три виходи наших 
красунь та красенів, два з яких 
були в українському стилі: «Су-
часна українка та українець», 
«Мотанка», а третій вихід над-
звичайно сучасний – «Оля По-

лякова», «Монатік». Святковий 
настрій також створювали ве-
дучі Дмитро Мельник та Іванна 
Рихлюк.

Радували глядачів юні ар-
тисти Ангеліна Тереннікова, 
Єлизавета Біденко, Єлизавета 
Щукіна, театрально-хореогра-
фічні номери студії «Світлячок». 
За головні нагороди цього року 
боролися 14 учасників, які здо-
були наступні титули у своїх 
вікових категоріях: «Найкраси-
вішою Україночкою 2019» стали 
Ангеліна Гара, Мілана Жаво-
ронкова, Даніела Баляр, Яна 
Ліпінська, Анастасія Поліщук. 
Володарем титулу «Найкрасиві-
ший Українець 2019» став Нікіта 
Заблоцький. Супер Гран-Прі 
отримали Влада Кушнір, Анас-
тасія Корчевська, Дарія Гайдай 
та Юлія Гара; Гран-Прі – Вікто-
рія Колодюк, Ангеліна Волотов-
ська, Людмила Гара та Вероніка 
Сусловець.

Свято проводилось під па-
тронатом Анжеліки Лабунської. 
Генеральним спонсором свята 

був благодійний фонд «ЛАВ», 
а офіційним спонсором – кор-
порація «Океан». До складу 
журі входили: Ілона Колодій – 
президент МА «Gloria», Ольга 
Савчук –  співвласник студії 
прокату суконь, Марія Бондар-
чук –стиліст-перукар нашого 
міста, Анастейша – директор 
GloriaBeauty, Алевтина Біден-
ко –  відомий житомирський 
дизайнер, Ірина Федорова – 
директор брендового дитячо-
го магазину «Синочки-дочки», 
Олександр Титарчук – відомий 
фотограф міста Житомира, 
Олександр Проценко – «Най-
красивіший Українець 2017», 
Со фі я  Тер ещен ко  –  «Н а й -
красивіша Україночка 2018», 
Анастасія Прозор – «Міні Топ-
Модель України 2018», Боже-
на Зінчук –  «Найкрасивіша 
Україночка 2018», Ангеліна 
Тереннікова – учасниця проек-
ту «Голос країни. Діти», Олена 
Тичинська – заступник голови 
громадської організації «Спіл-
ка небайдужих жінок», Лари-

са Харчук – голова організації 
«Спілка жінок Житомирщини», 
Ольга Пашко – керуюча справа-
ми виконавчого комітету Жито-
мирської міської ради та Світла-
на Віділіна – викладач кафедри 
образотворчого та декоративно-
прикладного мистецтва Жито-
мирського колледжу культури 
і мистецтв ім. І. Огієнка.

Під час концерту проходила 
благодійна акція зі збору коштів 
на лікування хворого хлопчика 
Дмитра Федченка. Захід прой-
шов на одному диханні. Жителі 
міста ще раз переконалися, що 
наша земля сповнена прекрас-
ними, талановитими та добрими 
дітьми, а це запорука нашого 
щасливого майбутнього.

Олег Ляшко: «Я йду в президенти, щоб 
повернути українцям надію, а країні силу»

У Житомирі пройшов конкурс «Найкрасивіша 
Україночка 2019 та Українець 2019»

Р
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Скільки рук НЕ відрубав 
Президент  

Нещодавно вийшло журналіст-
ське розслідування про афери 
в сфері оборони. Як виявилося, нам 
5 років брехали про те, що Україна 
не купує запчастини до військової 
техніки з Росії. Однак це відбувалося 
лише по телебаченню. Насправді 
комплектуючі продовжували ку-
пувати з РФ через підставні фірми, 
завозячи їх контрабандою.

Дана схема організована за участі 
друга Петра Порошенка, якого він 
призначив першим заступником се-
кретаря РНБО, Олега Гладковського 
та його сина, який безпосередньо 
займався організацією постачання 
запчастин за завищеними цінами.

У розслідуванні проекту «Наші 
Гроші» йде мова про щонайменше 
закупівлі запчастин до військової 
техніки на 250 млн грн. Корис-
туючись покровительством у ви-
соких кабінетах, декілька друзів 
сина заступника секретаря РНБО 
змушували директорів оборонних 
заводів закуповувати у них за за-
вищеними цінами контрабандні 
запчастини з Росії. Ціни завищу-
валися в 2–4 рази.

У той час, коли вся країна по ко-
пійкам збирала кошти на армію, 
декілька людей крали сотні мільйо-
нів гривень з Державного бюджету. 
При тому частина запчастин, що по-
стачалися на заводи, були несправ-
ними і не підлягали ремонту.

Ви скажете, до чого тут Прези-
дент? По-перше, частина коштів 
відмивалася через його завод 
«Кузня на Рибальському». По-
друге, про закупівлі контрабан-
ди в такому обсязі точно знали 
військові, СБУ, митниця, і немає 
сумніву, що про це доповідали 
першим особам держави. І по-
третє, Президент обіцяв відру-
бувати руки тим, хто буде красти 
в армії, але це всього лише одна 
із багатьох невиконаних обіцянок.

Особисто я не сумніваюся, що 
в оточенні Президента така схема 
не єдина. І тому незалежно від того, 
кого оберуть новим Президентом, 
він має зробити все, щоб усі ці 
люди, які під час війни з РФ крали 
в армії, опинилися за гратами та 
отримали реальні тюремні терміни 
за свої злочини.

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

Тимошенко розповіла, як влада 
заробляє на монетизації пільг

Благодійна вистава «Панда кунг-фу» від 
маленьких акторів для дітей з інвалідністю

Тема монетизації 
пільг останнім ча-
сом активно обгово-
рюється у ЗМІ.

Дехто до цієї ініціативи ста-
виться скептично, провладна ж 
преса називає це інноваційним 
підходом та президентським 
ноу-хау. І в чомусь це правда. 
Адже вперше в історії незалеж-
ної України влада за бюджетний 
кошт намагається підкупити 
пільговиків, банально видаючи 
їм готівку. І, звісно, за збігом об-
ставин видавати її почнуть саме 
у березні – місяці, коли треба 
йти голосувати.

Але схоже, що наша влада 
вирішила скористатися запо-

вітами, які пам’ятають ще з ра-
дянських часів, а саме бреж-
нєвське «Економіка має бути 
економною». Тому і вирішили 
провести, по суті, рекламну 
кампанію президента за держав-
ний рахунок, та ще й заробити 
на цьому. До речі, більшість 
кандидатів у президенти чомусь 
проігнорували це. Єдиним по-
літиком, хто не просто публічно 
засудив цю схему, а й розповів 
її суть, стала Юлія Тимошенко.

Під час зустрічі з виборцями 
в Одеській області Юлія Тим-
ошенко нагадала, що питання 
тарифів на ЖКП сьогодні по-
вністю контролюється прези-
дентом. НКРЕКП – орган, який 
визначає тарифи для спожива-
чів, сформовано президентом. 
Постачальники послуг – компа-

нії, що належать українським 
олігархам, які отримують на 
цьому надприбутки.

Тимошенко зазначила, що 
весь цинізм монетизації пільг 
полягає в тому, що влада усі 
ці гроші забере та перероз-
поділить між олігархами. 
Зроблено це буде за допо-
могою підвищення тарифів. 
Наприклад, у 2019 році газ 
дорожчатиме щонайменше 
двічі – з травня на 15%, а на-
прикінці року – ще на 25%.

Тобто ус я монетизаці я 
пільг – це банальний примусо-
вий кредит, за який кожному 
українцю доведеться платити 
з власної кишені. Адже гроші 
за пільги отримає частина на-
селення, а тарифи будуть збіль-
шуватися по всій країні.

Що ми маємо на виході? 
Замість того, щоб зменшити 
тарифи, тим самим надавши 
можливість українцям потроху 
гасити накопичені борги, влада 
робить все, щоб ці борги зроби-
ти ще більшими.

В той же час вже котрий мі-
сяць Верховна Рада не розглядає 
законопроект, запропонований 
Юлією Тимошенко та іншими 
депутатами, яким передбачена 
заборона на підвищення та-
рифів на комунальні послуги. 
Тобто провладна більшість на-
родних обранців не поспішає 
завадити олігархам отримувати 
надприбутки за рахунок 
пересічних українців.

Денис Гороховський,
політичний експерт 

ІНПОЛІТ

Руслан Мороз

У Житомирсько-
му палаці культури 
20 лютого 2019 року 
відбулася благодійна 
вистава для дітей 
з інвалідністю від 
Дитячої театральної 
студії Аліни Зубової.

Це вже не перший такий захід 
для дітей з особливими потреба-
ми. Керівник театральної студії 
та режисер вистави Аліна Зубова 
розповіла про саму виставу і осо-
бливості підготовки до неї: «Саме 
зараз відбувається благодійний 
захід – вистава «Панда кунг-фу» 
для Центру комплексної реабілі-
тації дітей з інвалідністю. П'ять 
років поспіль ми даруємо нашим 
глядачам яскраві враження. Цю 
виставу ми готували майже рік, 
тому що акторам довелося осво-
їти не лише акторську майстер-
ність, хореографію, а й базову 
техніку з кунг-фу. З акторами 
займався тренер з китайських 
бойових мистецтв Дмитро Ша-
ріпов. У виставі «Панда кунг-фу» 
задіяні 27 акторів, з них 12 грають 
основні ролі.

Як наголосила Аліна Зубова, 
театральній студії, яка працює 
під її керівництвом, вже 8 років.

«За цей час займалося дуже 
багато дітей, які отримали ази 
акторської майстерності, про-

йшли шлях від перших кроків 
на сцені до практично професій-
них акторів. Ми щомісяця пока-
зуємо вистави за участю наших 
учнів від 3 до 12 років. Тобто 12 
вистав на рік! Це багато, але це 
й величезний досвід для дітей. 
До того ж ми постійно беремо 
участь у різноманітних заходах, 
акціях, концертах», – розповіла 
керівник студії.

До вистави «Панда кунг-фу» 
було залучено багато спонсорів, 
партнерів, волонтерів, які допо-
магали створювати костюми, 
декорації, займалися організацій-
ними питаннями. Організатори 
всім дуже вдячні за допомогу. 
Основними глядачами були діти 
з інвалідністю Центру комплек-
сної реабілітації Житомирської 
міської ради.

У цьому центрі на даний час 
127 дітей отримують відповідні 

послуги. Протягом останніх років 
в Україні прийнято ряд законів, 
наприклад, внесені зміни до За-
кону України «Про освіту» щодо 
особливостей доступу осіб з осо-
бливими освітніми потребами 
до освітніх послуг. Це так званий 
«Закон про інклюзивне навчан-
ня». Він впроваджує інклюзивне 
навчання дітей та створює інклю-
зивний простір в дошкільних та 
шкільних закладах освіти. Це 
говорить про те, що діти з осо-
бливостями розвитку різних 
форм отримують змогу навча-
тися в загальноосвітніх закладах 
разом зі звичайними дітьми. Для 
цього їм надається асистент, тоб-
то дитина постійно має супровід 
протягом навчального дня. Ця 
людина отримує окрему за-
робітну платню та піклується 
про дитину під час навчального 
процесу. Для того, щоб імпле-

ментувати дитину в суспільстві, 
потрібно проводити політику по-
пуляризації інклюзивності для 
дітей з особливими потребами. 
Постійно потрібно показувати 
соціуму, що ці діти такі ж, як і всі, 
вони – повноправні члени цього 
суспільства. Центр комплексної 
реабілітації для дітей з інвалід-
ністю Житомирської міської ради 
й займається такою роботою. 
Він посідає нижчу ланку в цій 
загальній інклюзії, тому що до 
центру приходять дітки, які ще 
не соціалізовані, мають низький 
рівень можливості спілкуватися 
з оточенням. Коли такі діти по-
трапляють в загальноосвітні за-
клади, то звичайні діти повинні 
знати, що бувають інші діти, які 
потребують уваги, в них є якісь 
особливості розвитку, але вони 
все ж повноцінні члени нашого 
суспільства.

Важливість такої роботи про-
коментувала методист Центру 
комплексної реабілітації для ді-
тей з інвалідністю Житомирської 
міської ради Тетяна Ряновська: 
«Я би назвала цей захід інклю-
зивним, тому що дітки з теа-
тральної студії дарують частку 
свого душевного тепла, радості, 
таланту діткам, які мають якісь 
особливості розвитку. Такі заходи 
проходять вже не вперше. Один 
раз на рік театральна студія Алі-
ни Зубової організує благодійну 
виставу для діток з особливими 
потребами. Ми обмінюємося до-
свідом, як спілкуватися в різних 
ситуаціях, дітки звикають один 
до одного, навчаються жити в од-
ному середовищі».

Р
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Платіжки за електроенергію:  
новий постачальник  
та головний біль для містян

Анастасія Ліберман

У коридорах місце-
вого РЕМу величезні 
черги. Більшість 
житомирян в руках 
з платіжками за сі-
чень збентежені: чек 
на проплату за елек-
троенергію є, проте 
кошти в щомісячній 
квитанції не врахо-
вані.

Справа в тому, що з 1 січня 
змінився постачальник послуг 
електроенергії: ним стало товари-
ство з обмеженою відповідальніс-
тю «Житомирська обласна енер-
гопостачальна компанія». Проте 
тим часом більшість житомирян 
продовжувала сплачувати кошти 
на рахунок АТ «Житомиробле-
нерго». Таким чином, уже від 

нового постачальника виставлені 
рахунки за фактично спожиту 
електроенергію, без врахувань 
минуломісячної переплати.

«Я через мобільний додаток 
в особистому кабінеті, не чекаю-
чи паперової квитанції, щоміся-
ця вправно сплачую за спожиту 
електроенергію. Січень не став 
виключенням, проте цього разу 
через недоінформованість Жито-
мирським РЕМом мене, як свого 
клієнта, я повинна відпрошува-
тись з роботи, йти і розбиратись, 
чому маю борг, якщо за фактом 
він є погашеним», – бідкається 
в черзі житомирянка Марина.

Насправді повернути кошти, 
які ви за власною волею пода-
рували Житомирському РЕМу, 
можливо лише за допомогою за-
яви, паспорта, ідентифікаційного 
коду, а ще витраченого часу.

«Для того, аби ми кошти з ра-
хунку АТ «Житомиробенерго» 
перерахували новій обслуговую-
чій компанії, ви повинні під’їхати 
на вул. Селецьку, 2а та власноруч 
написати заяву на повернення 
коштів. Заява дійсна лише при 

наявності паспорта, коду та копії 
цих самих документів. Автома-
тично без заяви кошти перера-
хувати ми не можемо», – інфор-
мують у Житомирському РЕМі.

Для того, аби познайоми-
тись з компанією, яка з 1 січня 
облуговує місто та область, ко-
респондент «20 хвилин» завітав 
за адресою: вул. Перемоги, 10. 
У сервісному віконці привітна 
жінка розповіла, що кошти після 
того, як оформлена заява у АТ 
«Житомиробленерго», будуть 
зараховані на рахунок ТОВ «Жи-
томирська обласна енергопоста-

чальна компанія» лише протягом 
10-ти робочих днів. На запитан-
ня, чи відключать абонента за 
цей час, відповіли, що цього 
місяця компанія увійде в стан 
непроінформованих житоми-
рян і не стане знеструмлювати 
більшу частину міста. Проте 
просять житомирян звернути 
увагу, що від 1 січня рахунки за 
спожиту електроенергію необ-
хідно сплачувати за реквізитами 
товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Житомирська облас-
на енергопостачальна компанія»  
(ТОВ «ЖОЕК»).

Навіть у соціаль-
ній сфері існують 
такі поняття з фі-
зики, як інертність. 
Сфера державного 
управління та полі-
тики не є винятком.

У Радянському Союзі люди 
були трудовим ресурсом для реа-
лізації поставлених завдань, а не 
інтелектуальним капіталом для 
розвитку держави. Після розпаду 
СРСР нова, вже українська, влада 
надала величезний перелік прав 
і свобод громадянину і закріпила 
їх в основному законі – Конститу-
ції. Але на практиці для держави 
людина так і залишилась інстру-
ментом для обробки ресурсів: ви-
рощування пшениці, добування 
вугілля тощо. Політики і олігар-
хи перетворили Україну на сиро-
винну базу з дешевою робочою 
силою. Інтелектуали почали їха-
ти з України у пошуках кращої 
долі. Та й світ на місці не стоїть. 
Поки Україна зосередилась на 

сировині, світ перейшов із ін-
дустріальної до інформаційної 
ери, коли інтелект та інновації 
є головним капіталом розвитку. 
Саме тому інвестування в люди-
ну, її інтелект та новітні ідеї стали 
фундаментом стрімкого розвитку 
Арабських Еміратів, Гонконгу, 
Сінгапуру, Естонії.

За роки незалежності україн-
ська влада спромоглася підтри-
мувати та використовувати лише 
виробничу сферу. Зважаючи на 
збільшення прірви, яка відділяє 
Україну від розвинутих країн, 
нам потрібен квантовий стри-
бок у розвитку. Трампліном для 
«українського дива» може стати 
ІТ-сектор та сфери інноваційного 
виробництва.

Але ключовим моментом 
є те, що без комплексної та 
системної підтримки держа-
ви реалізувати це неможливо. 
Саме тому українські таланти 
так активно виїжджають за 
кордон. Для зміни цієї ситуа-
ції потрібна зміна світогляду, 
а це можливо разом зі зміною 
влади. Серед тих політиків, хто 
зараз найбільше переймається 

науковим, технічним та іннова-
ційним розвитком, є кандидат 
у президенти Юлія Тимошенко. 
Зважаючи на її реальні шанси 
стати президентом, наявність 
потужної команди та готову 
концепцію, викладену в «Но-
вому курсі», Україна має шанс 
зберегти славу про наш розум 
та бути в переліку інноваційних 
країн світу. Зокрема, візит Тим-
ошенко в Одесу 21 лютого цього 
року доводить, що це можливо.

Зустріч відбулася на першій 
в Україні та Східній Європі 
фабриці 3D-друку в Одесі, де 
Тимошенко була вражена ініці-
ативами наших розробників та 
запевнила, що сприятиме появі 
нових робочих місць і якісному 
економічному зростанню.

Тимошенко зауважила, що 
нові ініціативні проекти та пер-
спективні галузі економіки від-
чувають тиск з боку держави, за 
що відповідальна безпосередньо 
чинна влада, і боротьба з коруп-
цією, схемами та офшорами від-
бувається слабо.

На зустрічі політик наполя-
гала на необхідності полегшення 

умов ведення бізнесу, спрощення 
податків і на доступне кредиту-
вання під 3–4% річних і на 5–7 
років. Також Тимошенко згада-
ла, що можливим є зниження 
ціни кредиту і подовження 
його термінів, бо це елементи 
економічної стратегії нової вла-
ди, викладеної у «Новому кур-
сі» України. Комунікація була 
двосторонньою, і представники 
ІТ-індустрії з ентузіазмом під-
тримали подібну зацікавленість 
до їх роботи. Напевне, тому, що 
розвитком даної галузі донині 
ніхто з вищих керівників влади 
серйозно не займався.

Реалізація на практиці зале-
жить від принципової позиції 
лідера країни та наявності по-
літичної волі. Якщо чинна влада 
за п’ять років зайнятися цим пи-
танням не встигла, то немає віри, 
що займуться за наступні п’ять. 
Запорукою успіху є лише зміна 
влади. Давайте планувати 
майбутнє та думати, кого 
ми обираємо.

Владислав  
Дзівідзінський,

політолог

Українські таланти та 
влада, яка про це забуває

Р

Леонід
ГРОМІК,
завідувач дру-
гого відділення 
Житомирського 
професійного 
політехнічного 
ліцею

Роль жінок в авто-
мобілебудуванні 
(початок у № 5 від 13 лютого)

Флоренс Лоуренс, зірка німого кіно 
і автомобільний ентузіаст, актриса, 
яка зіграла більш ніж у 250 фільмах, 
ніколи не намагалась зареєструва-
ти патент на свої винаходи і навіть 
розкрити їх комерційний потенціал. 
Саме вона винайшла найважливіший 
компонент автомобільної безпеки, 
який дозволив запобігти незліченній 
кількості аварій. Американська актри-
са придумала пристрій, який по черзі 
з обох сторін автомобіля виставляв 
сигнальні прапорці при бажанні по-
вернути і на задньому бампері – при 
необхідності загальмувати. Пристрій 
нагадував сучасні «поворотники» 
і стоп-сигнал, які приводились в дію 
дистанційно простим натиском кноп-
ки. Велика жінка в одній із промов за-
явила, що свої винаходи вона створює 
лише заради любові до людського 
життя і автомобіля.

Винаходи і винахідники завжди 
були поряд з Флоренс Лоуренс. 
У 1906 році майбутня зірка зіграла 
першу роль у фільмі про освоєння Ди-
кого Заходу, знятому за гроші Edison 
Manufacturing Companu – фірми ге-
ніального винахідника і підприємця 
Томаса Едісона. У 1917 році мати ак-
триси, яка теж була винахідником, 
отримала патент на склоочисник 
лобового скла з приводом від елек-
тродвигуна. Ідея освітлення приладів 
належить теж Лоуренс.

Інша американка – Ель-Дорадо – 
отримала широку популярність на 
батьківщині як «залізна жінка». Ви-
нахідниця, яка народилася в місті 
Пальміра, штат Міссурі, прославилась 
своїми приладами і пристосуваннями, 
зробленими з металу. Це була неве-
лика і легка праска, така ж невелика 
і легка складна гладильна дошка для 
мандрівників і складна вішалка. Але 
найбільшу славу міс Джонс приніс 
винахід, що став прообразом ана-
логічного пристрою, який входить 
в наші дні у конструкцію будь-якого 
автомобіля, невеликий металевий 
пропелер, який встановлювався на 
шляху потоку вихлопних газів. Ця де-
таль дозволила значно знизити шум 
від двигуна. Цей винахід у 1917 році 
Ель-Дорадо Джонс запропонувала на 
розгляд патентного бюро.

Сподіваюся, усім автомобілістам 
і не тільки буде цікаво дізнатись про 
винахідницю Стефані Кволекс, яка зі 
своєю командою винахідників ство-
рила матеріал у п’ять разів міцніший 
від сталі (кевлар), і про подальшу 
долю цього винаходу.

КУТОЧОК

ВОДІЯ



6 Середа, 27 лютого 2019WWW.ZT.20MINUT.UA Тема номера

Руслан Мороз

У лютому містяни 
отримали квитанції 
за спожиті у січні по-
слуги ЖКГ, які, м`яко 
кажучи, вразили.

Минулого року, не встиг по-
чатися опалювальний сезон, 
як прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман заявив, що з 1 листопада 
ціна на газ для населення в Україні 
зросте на 23,5%.

Якось переживши цю нови-
ну, народ України мовчки про-
ковтнув чергове підвищення 
тарифів з нового року, потім вже 
без будь-якого помпезного заходу 
населенню оголосили, що піднят-
тя тарифів не останнє, адже так 
вимагає МВФ.

На тому сумнозвісному за-
сіданні уряду минулого року 
прем’єр заявив: «Ще з липня ми 
працювали над тим, щоб знайти 
компроміс щодо ціни на газ, але 
не все у моїх силах». Він наголо-
сив, що у держави є надзвичайно 
великі борги, які треба повертати, 
а зобов’язання щодо вирівнювання 
ціни на газ було ще у 2008 році. 
Гройсман чомусь при цьому про-
мовчав, що документ, в якому саме 
МВФ наполягав на підвищенні та-
рифів, ніхто так й не бачив.

Постійні слова уряду про де-
фолт майже зовсім не узгоджу-
ються із заявою Петра Порошенка 
про виплату міфічних компенса-
цій малозабезпеченим пенсіоне-
рам. При цьому малозабезпече-
ним є практично все населення 
країни, крім тих, хто при владі. 
Якось дивно та дико виглядають 
на той же час місячні зарплати 
Коболєва – голови «Нафтогазу». 
За повідомленням ЗМІ, за майже 
його мільйонні виплати він отри-
мав аж близько двох тисяч гривень 
штрафу. Це інакше, як знущанням 
над здоровим глуздом, не можна 
назвати.

Населення України не просто 
вже дійшло до рівня бідності, 
воно вимирає. Може саме тому, 
незважаючи на досить холодну 
погоду, майже дві сотні житоми-
рян вийшли 22 лютого цього року 
під стіни Житомирської облдер-
жадміністрації на мітинг-протест 
проти тарифів на житлово-кому-
нальні послуги. Одним з органі-
заторів заходу виступила Спілка 

власників житла України на чолі 
з екс-міністром ЖКГ Олексієм 
Кучеренком.

Під час мітингу Олексій Ку-
черенко навів жахливі факти: 
«Ціна на газ для населення має 
бути економічно обґрунтова-
ною. За моїми підрахунками, 
такою є ціна 3 грн 55 коп., мак-
симум – 4 грн за 1 кубічний метр. 
На сьогодні вартість є вищою 
як мінімум у 2 рази. З 1 травня 
кубометр коштуватиме 10 грн, 
а з 1 січня 2020 року – 12 грн. Ця 
постанова уряду Гройсмана вже 
підписана».

Що стосується монетизації 
субсидій, то складається думка, 
що це навмисна диверсія, перед-
бачена напередодні першого і дру-
гого туру президентських виборів. 
А потім все «заглохне».

Влада в країні оголосила про 
монетизацію субсидій, але це від-
будеться практично після виборів. 
Директор департаменту праці, 
соціальної та сімейної політики 
ОДА Юрій Прокопець, коменту-
ючи процес монетизації субсидій, 
зазначив: «Жителі області, яким 
призначена субсидія з початку 
опалювального сезону у 2018 році, 
отримають «живі кошти» – мо-
нетизовану субсидію за лютий: 
з 4 березня пенсіонери разом із 
пенсіями – через Укрпошту або 
на банківську картку (залежно 
від способу одержання пенсій); 
з 12 березня – всі інші одержувачі 
субсидій через Ощадбанк – на бан-
ківський рахунок, який потрібно 
буде відкрити».

Тобто інакше, як тиском адмін-
ресурсу – голосуй або програєш, 
це назвати не можна. Можемо 
спрогнозувати, що частина насе-
лення дійсно отримає ці жалюгід-
ні виплати, іншим скажуть «зась»! 
Та вірогідність цих виплат цілком 
залежатиме від підсумків виборів. 
Хто виграє, той і платить.

Крім того, у лютому жито-
миряни отримали платіжки за 
січень, в яких сума за послуги 
з централізованого опалення 
значно зросла порівняно з груд-
нем 2018 року. У КП «Житомир-
теплокомуненерго» пояснюють 
причини такого збільшення: 
«По-перше, з листопада 2018 
року здорожчав природний газ 
на 23% в середньому по Україні 
та, як наслідок, збільшилась вар-
тість послуги з централізованого 
опалення на 18% у Житомирі. По-
друге, січень 2019 року був дуже 
холодним (середня температура 
січня – мінус 4,2 град.С, тоді як 
грудня 2018 року – мінус 1,5), що 
додало ще 16,5% до нормативного 
тарифу».

При цьому нас перекону-
ють, що у Житомирі тариф 
на тепло залишається одним 
з найнижчих по Україні: «Тариф 
для абонентів з приладами об-
ліку у нашому місті становить 
1636,96 грн/Гкал. Для порівнян-
ня у Коростені – 1677,71 грн/Гкал, 
у Луцьку –  1847,75 грн/Гкал, 
у Фастові – 3075,46 грн/Гкал. Ще 
більша різниця у тарифах для 
абонентів, які не мають приладів 
обліку. У той час, як житомиряни 
сплачують 38,89 грн/кв.м, берди-
чівляни – 40,05 грн/кв.м, жителі 
Коростеня – 67,95 грн/кв.м, кри-
воріжани – 80,04 грн/ кв.м», – роз-
повідає начальник відділу збуту 
КП «Житомиртеплокомуненерго» 
Юрій Сушицький.

Що стосується монетизації 
субсидій, то заступник начальника 
управління соціального захисту 
населення Корольовського району 
міста Житомира Лілія Процюк 
так коментує порядок проведення 
монетизації та надання субсидій: 
«З 1 січня 2019 року для громадян, 
які вперше звертаються за при-
значенням субсидії, діє механізм 
монетизації (субсидія у «грошовій 

формі»), який передбачає розра-
хунки за спожиті житлово-кому-
нальні послуги через АТ «Ощад-
банк»; шляхом перерахування 
коштів з рахунків отримувачів 
субсидії підприємствам – нада-
вачам послуг з 1 травня 2019 року 
монетизація буде поширюватися 
на тих громадян, які отримують 
субсидію в неопалювальний сезон, 
тільки після подання нових заяв 
та декларацій, а для тих, хто отри-
мує субсидію в опалювальний пе-
ріод, монетизація розпочнеться 
з жовтня 2019 року, але для цього 
також необхідно подати нову за-
яву. Для проведення такої виплати 
у заявника має бути мобільний 
телефон. За даною моделлю ви-
плат, якщо заявник економно 
використовує енергоносії, після 
закінчення опалювального або 
неопалювального сезону заоща-
джена субсидія перераховується 
на поточний рахунок для вико-
ристання коштів на свій розсуд».

Нагадуємо, що, за інформаці-
єю департаменту соціальної по-
літики ЖМР, з травня 2018 року 
відповідно до чинного законодав-
ства житлова субсидія не призна-
чається у разі:

– якщо у складі домогоспо-

дарства або у складі сім’ї члена 
домогосподарства є працездатні 
особи, у яких в період, за який 
враховуються доходи для при-
значення житлової субсидії, за 
інформацією ДФС, Пенсійного 
Фонду України, взагалі відсутні 
доходи;

– або нарахований серед-
ньомісячний дохід менший, 
ніж розмір мінімальної за-
робітної плати, та/або за них 
не сплачено єдиний внесок за 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування у розмірі, 
не меншому від мінімального, 
протягом трьох місяців у періоді, 
за який враховуються доходи для 
призначення житлової субсидії.

Тому і кількість одержувачів 
субсидій значно зменшилась по 
району, так як не всі працюють 
офіційно і, відповідно, не спла-
чують податки. Це і є основною 
причиною відмов у призначенні 
житлових субсидій. Наразі по 
Корольовському району близько 
12 тисяч одержувачів субсидії.

Ми звернулися за комента-
рем з приводу тарифів на по-
слуги ЖКГ і монетизації субси-
дій до політолога Володимира 
Піньковського.

КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА
«Влада безцеремонно та безпардонно гра-
бує населення. Грабує не в бюджет держави, 
а в особисті кишені чиновників через тарифи. 
Але в зв'язку з передвиборчою ситуацією, 
Президент як кандидат у співпраці з Кабіне-
том Міністрів України вирішив «компенсува-
ти» ці речі у вигляді монетизації субсидій. 
Але, як показує практика, ця монетизація 
виявилася неефективною для тих, хто має 
оплачувати житло. Й сьогодні ця провальна 
кампанія є великим ударом по населенню, що 
приводить до його зубожіння. Хоча Кабінет 
Міністрів у березні в зв'язку з передвиборчою 
кампанією планує здійснити низку грошових 
виплат, аби стримати населення та підштов-
хнути діючого Президента на переобрання. 
Хоча Президент напряму не має справи до 
тарифів, ми прекрасно розуміємо, що голови 
всіх установ, відповідальних за тарифи, –його 
прямі призначенці та виконувачі його волі й 
бажань. А бажання – це збагачення особисте 
та того оточення, яке з ним співпрацює», – ре-
зюмував Володимир Піньковський.

МОНЕТИЗАЦІЯ СУБСИДІЙ:  
реальна допомога українцям  
чи передвиборчі обіцянки?!
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Доганою транспорт не 
поліпшиш. Потрібні зміни!

Микола Корзун

Минулого тижня 
у Житомирі відбуло-
ся чимало подій, на 
які люди звертали 
свою увагу. Збори 
у колективі трамвай-
но-тролейбусного 
управління (ТТУ) не 
викликали цікавості 
у середовищі житоми-
рян, хоча якраз на цих 
зборах вирішувалося 
найболючіше для 
городян питання – 
роботи громадського 
транспорту.

Взагалі серед новин, про які 
розповідали майже всі жито-
мирські ЗМІ, найпершою нови-
ною вважалася звістка про те, що 
мер Житомира Сергій Сухомлин 
«вліпив» догану директору ТТУ 
Євгену Демчику. І якраз про цю 
догану говорилося на зборах ко-
лективу ТТУ. Оприлюднити текст 
догани для працівників ТТУ мер 
Житомира довірив депутатові 
міськради Владиславу Пучичу, 
який одночасно є членом нагля-
дової ради цього підприємства. 
Про догану для їх начальника ба-
гато працівників ТТУ чули ще до 
початку зборів, але під час зборів 
із вуст Владислава Пучича про-
лунала офіційна причина такого 
рішення міського голови. Демчик 
був покараний за погіршення по-
казників роботи підприємства, 
яким вже керує півроку. Вияви-
лося, що його звинуватили у тому, 
що кількість рухомого складу, 
який виходить на лінії обслуго-
вування пасажирів, зменшилась. 
Тобто кількість тролейбусів за-
мість обіцяних та потрібних на 
лініях міста 93-х зменшилась до 
85-ти. Ще одна провина, у якій 
також звинуватили Євгена Дем-
чика, полягає у тому, що за часів 
його керівництва суттєво впали 
показники готівкової виручки, яку 
збирають кондуктори у трамваях 
та тролейбусах. Називалась циф-
ра – 500 тисяч гривень, які ЖТТУ 
щомісячно недобирає із пасажи-
рів, яких перевозить.

Ось тут і варто було б розпо-
чати процес з’ясування причин 
того, чого ТТУ втрачає на по-
казниках грошової (готівкової) 
виручки півмільйона гривень 

щомісяця. Взагалі-то місцем та-
кого дослідження питання про 
те, куди діваються гроші, збори 
трудового колективу точно бути 
не можуть. Ну невже хтось думає, 
що під час зборів, коли у залі га-
мірно, коли чути крики чи оплес-
ки, можна точно встановити, чому 
до каси підприємства щомісяця 
не потрапляє 500 тисяч гривень? 
Однак депутат міськради Влад 
Пучич доповів зібранню, що 
факт недобору коштів, так само, 
як зменшення кількості тролей-
бусів, які виїздять обслуговувати 
пасажирів, дуже тривожить керів-
ництво міста. А тому, виходить, 
догана Євгенові Демчику є зако-
номірною і очікуваною.

Насправді догана давно очі-
кувалася. Цілком очікуваним 
фактом могло стати навіть звіль-
нення Євгена Демчика, який ледь 
не на другий день після свого 
призначення вступив у дуже за-
тяту суперечку із замом Сергія 
Сухомлина Дмитром Ткачуком. 
Ткачук разом зі своїми друзями-
однопартійцями та соратниками 
по «боротьбі» Іваном Фурлетом та 
Владиславом Пучичем вже чет-
вертий рік намагаються втілити 
у Житомирі реформу транспорту. 
Її складовими частинами та ета-
пами стали створення окремого 
комунального підприємства «Жи-
томиртранспорт», директором 
якого став депутат Житомирської 
міськради Іван Фурлет. Потім 
у «кошик» реформаторських за-
ходів було залучено закупівлю 
валідаторів, які за півроку мали 
замінити у трамваях та тролей-
бусах кондукторів. Ще одним 
реформаторським кроком мало 
стати поповнення та оновлення 
тролейбусного парку ТТУ. Хоча 
реформатори у цьому напрямі 
вжили деяких змін: замість нових 
тролейбусів до Житомира при-
були 17 нових білоруських авто-
бусів. Таким чином, у складі ЖТТУ 
з’явився ще один підрозділ – авто-
бусний, що також оголошувалося 
як реформаторський крок. Що-
правда, кроки реформаторів із ме-
рії Житомира весь час зазнавали 
певних (малих і великих) змін, 
але про курс на реформи ніхто 
говорити не переставав. Верши-
ною реформи транспорту у Жи-
томирі мала стати нова система 
обліку та оплати пасажирських 
послуг, запровадження «картки 
житомирянина» і давно очікувана 
монетизація пільг для пасажирів, 
які ними користуються.

Все гарно виглядає під час 
промов та доповідей, які лунають 
у кабінетах та залах Житомирської 
міськради.Так само красиво і по-
сучасному виглядають реформа-

тори «від транспорту» і на екранах 
телевізорів або ж у новинах, які 
подекуди з’являються на жито-
мирських інтернет-сайтах. Але 
якщо розпочати процес підбиття 
підсумків «реформи транспор-
ту», що триває у Житомирі вже 
4-й рік, то результати не здавати-
муться такими переконливими чи 
хоча б задовільними. Передусім 
«реформатори» не можуть визна-
читися із принциповим переліком 
заходів, які вони намітили для 
втілення транспортної реформи. 
Якщо було вирішено закупити по-
тужний автобусний парк (хоча б 
30–40 автобусів) для ТТУ, то треба 
було це робити, як кажуть, до кін-
ця. Тоді насправді ЖТТУ могло 
ставати реальним конкурентом 
для приватних перевізників, які 
у перспективі могли опинитися 
у реальній меншості у процесі пе-
ревезень пасажирів-житомирян. 
Окрім того, наявність у складі ТТУ 
нового автобусного підрозділу 
давала можливість у часи певної 
скрути (відсутності електроенер-
гії у мережі) у маневровий спосіб 
вирішувати питання підвозу лю-
дей. Цікаво, що новий начальник 
ТТУ Є. Демчик швидко зрозумів 
позитив наявності у складі під-
приємства нового автобусного під-
розділу і налагодив його роботу 
у сучасному форматі. Міська влада 
повинна була лише підсилити 
парк ТТУ новими автобусами, 
що давало б можливість закрити 
певні маршрути у нашому місті 
силами комунальних маршруток. 
Тоді точно можна було б говорити 
про збільшення виручки у касах 
ТТУ. Але вийшло якраз навпаки. 
Окрім закуплених 17 «МАЗів», 
ТТУ більше нічого «автобусного» 
не отримало. Виявилось, керів-
ництво міста вгледіло у діях ви-
робника не зовсім гарні наміри, 
що проявлялось у комплектації 
автобусів. Від «МАЗів» житоми-
ряни відмовились, і так вийшло, 

що сьогодні керівництво міста від-
мовилося і від поповнення ТТУ 
додатковими автобусами взагалі. 
Замість автобусів «реформатори» 
взяли курс на поповнення парку 
тролейбусів. Також річ потрібна. 
Адже у складі Житомирського 
ТТУ вже сьогодні немає тролей-
бусів, які можна було б вважати 
новими. Окрім хіба що тих, які 
були капітально відремонтовані 
силами ремонтників ЖТТУ. Тому 
закупівля нових тролейбусів і далі 
має бути головним напрямком 
покращення пасажирського об-
слуговування у Житомирі. Але 
все це мусить бути певним чи-
ном впорядковане. Усім відомо, 
що віз не може бути попереду 
коней, які його тягнуть. Так само 
й у нашому випадку: не можна 
запроваджувати реформу із вір-
туально-онлайновим розрахунком 
за проїзд у громадському тран-
спорті у той час, коли цей тран-
спорт ледь дихає. У Житомирі 
тема розмов про валідатори вже 
всім набила оскомину. Сьогодні 
вже мало хто пам’ятає про те, 
що валідатори вже давно мали 
замінити кондукторів тролейбу-
сів та трамваїв, на оплату праці 
яких ТТУ щомісяця витрачає 1,3 
мільйона гривень. Кондуктори 
мали зникнути у Житомирі ще 
до кінця 2017-го року, а чому цьо-
го не сталося, пояснювати мали б 
ідеологи та організатори реформи 
транспорту у Житомирі. Той же, 
наприклад, Дмитро Ткачук чи 
хоча б директор КП «Житомир-
ський транспорт» Іван Фурлет. 
І перша догана на транспорті 
мала б бути виголошена не Дем-
чику, а на адресу саме «реформа-
торів» від влади. Проте досі цьо-
го не відбувається, і «реформи» 
продовжуються. Звісно, у таких 
умовах найгірше доводиться якраз 
і знову ж таки колективові ЖТТУ. 
Адже нових тролейбусів у складі 
підприємства досі немає (і ніхто 

не каже, чи будуть вони хоча б 
у вересні чи жовтні цього року). 
А тому рівень справного рухомого 
складу (хоча б на позначці 85-ти 
тролейбусів) має досягатися на-
явністю власної ремонтної бази, 
яку керівництво ТТУ має утриму-
вати у «бойовому» складі. Але ж 
у Демчика були розрахунки на 
нові тролейбуси, а не на «консер-
вацію» ремонтної бригади у її 
колишньому варіанті. Тут, звісно 
ж, варто було б зауважити, що 
якщо Демчик поспішає позбутися 
старих і перевірених ремонтників, 
він – на грані величезних помилок. 
Бо ж усім зрозуміло: нові тролей-
буси у 2019-му році можуть бути 
закуплені, але можуть і не бути. 
При цьому ні Ткачук, ні Фурлет, 
ні, звісно, депутат Пучич, який 
так гарно виголошував промови 
у залі ТТУ, нести жодної відпо-
відальності не будуть. Буде точно 
так, як у випадку із валідаторами: 
хотіли досягти економії на зарп-
латі кондукторів (до 15 млн грн за 
рік), а вийшло, що вже два роки 
ТТУ платить і кондукторам, і за 
валідатори. Ну прямо-таки кон-
фуз, а не реформа! Не кажучи вже 
про те, що в історії із закупівлею 
валідаторів також (м̀ яко кажучи) 
не все зрозуміло

Що ж далі? Догана на адресу 
Євгена Демчика – це ніщо порів-
няно з тими завданнями, які й на-
далі стоять перед реформаторами 
транспорту у Житомирі. Реформа, 
якщо образно казати, поки що від-
чутно буксує. І точно – не з вини 
керівництва ЖТТУ. У Демчика, звіс-
но, завдань – хоч греблю гати! Але 
реформи, які він намагається впро-
вадити, мають суто внутрішній 
характер. Хоча і з тим, що робить-
ся всередині поки що потужного 
трудового колективу, варто також 
все з̀ ясувати. І з̀ ясовувати все це 
треба не на зборах і навіть не на 
сесіях міської ради. Спочатку варто 
все ж таки з̀ясувати, куди рухаєть-
ся у Житомирі так звана «реформа 
на транспорті», і чесно все визнати. 
Чи буде оновлення парку тролей-
бусів, чи варто розпрощатися із 
бригадами ремонтників, як і кого 
насамперед треба скорочувати із 
числа працівників ТТУ. Ці і багато 
інших питань мають бути темою 
для скрупульозного вивчення 
і ухвали певних принципових 
рішень. І таке вивчення мають 
провести не випадкові люди, яких 
волею виборів «занесло» у крісла 
керівників транспортною галуз-
зю міста Житомира, а команда 
фахівців, які мають досвід і пев-
ний, належний у таких випадках 
авторитет. І все це має статися 
якнайшвидше. Інакше доганами 
та звільненнями – не обійтися!
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У Малині педагог 
під час уроку побив 
учня 2-го класу.

«У ході досудового розсліду-
вання, яке проводив місцевий 
відділ поліції, установлено, що 
вчитель іноземної мови під час 
проведення уроку у другому класі 
у присутності інших дітей завдав 
побоїв учневі.

Причиною, яка так розлюти-
ла 61-річного педагога, стала по-
ведінка учня: хлопчик нагнувся 
підняти свою ручку, яка впала 
і закотилася під парту. Довго не 
роздумуючи, учитель схопив 
дитину за волосся та вдарив 
у висок», – повідомляють у прес-
службі прокуратури Житомир-
ської області.

Наразі місцевою прокура-
турою у кримінальному прова-
дженні за ч. 1 ст. 126 (умисне за-
вдання удару, побоїв, які завдали 
фізичного болю і не спричинили 
тілесних ушкоджень) КК України 

затверджено обвинувальний акт 
та скеровано до суду для розгля-
ду по суті.

Справу розглядатиме Ма-
линський районний суд. Корос-
тишівська місцева прокуратура 
здійснюватиме підтримання пу-
блічного обвинувачення.

Додатково: санкція зазна-
ченої статті передбачає пока-
рання – штраф до п'ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або громад-
ські роботи на строк до двохсот 
годин, або виправні роботи на 
строк до одного року.

У житомирському 
тролейбусі 21-річний 
молодик спровокував 
конфлікт з кондукто-
ром, а потім вдарив 
останнього на очах 
у пасажирів.

«19 лютого в обласному цен-
трі нетверезий парубок учинив 
конфлікт з кондуктором тро-
лейбуса, а потім ще й вдарив 
його. Конфлікт стався увечері 
у тролейбусі 3-го маршруту на 
перехресті вулиць Гоголівської 
та Вокзальної. Причиною для 
нього стало непорозуміння через 

оплату проїзду. Пасажир почав 
вимагати від кондуктора здачу із 
суми, яку насправді йому не давав. 
Коли отримав відмову, відреагував 
агресивно і вдарив кондуктора», – 
повідомляють у відділі комуніка-
ції поліції Житомирської області.

На місце події прибули па-
трульні, а згодом і слідчо-опе-
ративна група Житомирського 
відділу поліції. Усі обставини 
зафіксовані, а за вказаним фак-
том розпочато провадження за 
ознаками правопорушення, пе-
редбаченого ст. 296 (Хуліганство) 
Кримінального кодексу України.

Як повідомляють у поліції, 
парубка, як з’ясувалось 21-річ-
ного жителя обласного центру, 
було доставлено до відділу. Уже 
там стало відомо, що молодик є 
обвинуваченим і в іншому про-
вадженні за фактом хуліганства, 
судове слухання якого призначено 
на 15 березня 2019.

Санкція статті передбачає від-
повідальність у вигляді як штрафу, 
так і обмеження волі терміном  
до 5 років.

Ймовірного вбив-
цю затримали непо-
далік Житомира.

Опівдні 22 лютого опера-
тивники кримінальної поліції 
встановили місце перебування 
26-річного житомирянина, яко-
го обґрунтовано підозрюють 
у причетності до вбивства мате-
рі та дочки, що сталося уранці 
16 лютого в обласному центрі.

«Скільки не бігай, а від-
повідати доведеться: сьогодні 
опівдні у Житомирському 
районі наші оперативники за-
тримали 26-річного житоми-
рянина, якого ми обґрунтовано 
підозрюємо у причетності до 
подвійного вбивства. Шокуюча 
своєю жорстокістю подія ста-
лася 16 лютого у м. Житомирі. 
Тоді у власному будинку загину-
ли 41-річна жінка та її 21-річна 
дочка. Увесь цей час тривали 
заходи поліції із розшуку та 
затримання молодика», – напи-
сав 22 лютого на своїй сторінці 
у Фейсбук очільник поліції Жи-
томирщини В`ячеслав Печенен-
ко і пообіцяв, що згодом у по-
ліції повідомлять подробиці 
затримання.

25 лютого на брифінгу очіль-
ник Головного управління На-
цполіції у Житомирській об-
ласті розповів, як затримали 
підозрюваного у подвійному 
вбивстві. Про це повідомляє 
прес-служба управління.

«У рамках досудового роз-
слідування ми провели кропіт-
ку і масштабну роботу зі вста-
новлення місця перебування 
підозрюваного молодого чоло-
віка. Були опитані усі випадко-
ві очевидці і свідки тих подій, 
проаналізовані вилучені записи 
з камер відеоспостереження, 
які також виявились досить 
інформативними, проведені 
інші слідчо-розшукові заходи. 
Врешті це дозволило зрозуміти, 
що молодик завчасно готувався 
до вчинення злочину. Ще з ночі 
він переховувався у підсобно-
му приміщенні домоволодіння 
своїх жертв, із собою мав змін-
ний чистий одяг, а той, в яко-

му вбивав, викинув», – розповів 
В’ячеслав Печененко.

Також він зауважив, що за-
вдяки залученню до розшуку 
підозрюваного широкого кола 
осіб, у тому числі громадськос-
ті, оперативники знали про по-
стійне перебування молодика 
у межах міста. Серед іншого, 
відзначив і активність гро -
мадян, які повідомляли для 
перевірки правоохоронцями 
різноманітні відомості стосовно 
розшукуваного.

«Він ні з ким не спілкував-
ся у цей період і не давав про 
себе знати навіть рідним. Од-
нак розшуківці зафіксували 
моменти, коли парубок вмикав 
свій телефон, і вже оперативно-
технічними шляхами встанови-
ли можливе місце його пере-
бування», – зазначив керівник 
поліції області.

Затримали 26-річного під-
озрюваного 22 лютого на околи-
ці обласного центру неподалік 
Соколовського кар’єру. Нині 
з’ясовано, що тиждень після 
скоєного він переховувався 
у дачних кооперативах, про-
никаючи до заміських будинків 
за відсутності господарів. Опе-
ративникам молодик намагав-
ся чинити опір, тому до нього 
було застосовано сльозогінний 
спецзасіб.

«Свою причетність до вбив-
ства двох жінок затриманий ви-
знає. Основний мотив тяжкого 
злочину – ревнощі. Про свої ді-
яння молодик розповідає ґрун-
товно і впевнено. Разом з тим 
ми зібрали чимало доказів його 
вини. Нині триває проведення 
призначених експертиз й інші 
необхідні слідчі дії»,  – каже 
В’ячеслав Печененко.

Молодикові вже оголошено 
про підозру у вчиненні злочину, 
передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 
(Умисне вбивство двох або біль-
ше осіб) Кримінального кодексу 
України. За відповідною ухва-
лою суду його взято під варту 
без права внесення застави.

За чинним кримінальним 
законодавством підозрюваному 
може загрожувати до 15 років 
ув’язнення або довічне позбав-
лення волі.

На Житомирщині 
судитимуть вчителя, який 
побив другокласника  
під час уроку

В обласному центрі 
нетверезий парубок побив 
кондуктора тролейбуса

Вбив через 
ревнощі: стало 
відомо подробиці 
затримання чоловіка, 
якого підозрюють  
у скоєнні подвійного 
вбивства у Житомирі
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Зміна імені:  
як це зробити?

До Новоград-Волинського 
місцевого центру з надання без-
оплатної вторинної правової до-
помоги звернувся Захар Горай 
(ім’я та прізвище змінені з етич-
них міркувань, – прим. автора). 
Чоловіка цікавив порядок зміни 
імені. Роз’яснення з цього питан-
ня, в межах проекту «Я маю пра-
во!», надали фахівці Новоград-
Волинського місцевого центру 
з надання БВПД.

Державна реєстрація зміни 
імені проводиться лише стосовно 
громадян України відділом дер-
жавної реєстрації актів цивільно-
го стану за місцем проживання 
громадянина. Заява подається 
у письмовій формі за умови 
пред’явлення паспорта грома-
дянина України

Фізична особа, яка досягла 
16 років, має право на власний 
розсуд змінити своє прізвище та 
(або) власне ім’я. Фізична особа, 
яка досягла 14 років, має право 
змінити своє прізвище та (або) 
власне ім’я за згодою батьків 
(одного з батьків – у разі, коли 
другий з батьків помер, визнаний 
безвісно відсутнім, оголошений 
померлим, визнаний обмежено 
дієздатним, недієздатним, позбав-
лений батьківських прав щодо цієї 
дитини, а також якщо відомості 
про батька (матір) дитини ви-
ключено з актового запису про її 
народження або якщо відомості 
про чоловіка, як батька дитини, 
внесені до актового запису про її 
народження за заявою матері) або 
за згодою піклувальника.

До заяви про зміну імені до-
даються наступні документи:

• свідоцтво про народження 
заявника;

• свідоцтво про шлюб (у разі, 
коли заявник перебуває у шлюбі);

• свідоцтво про розірвання 
шлюбу (у разі, коли шлюб розі-
рвано);

• свідоцтва про народження 
дітей (у разі, коли заявник має 
малолітніх або неповнолітніх 
дітей);

• свідоцтва про зміну імені за-
явника, батька чи матері, якщо 
воно було раніше змінено;

• фотокартка заявника.
Заява про зміну імені розгля-

дається відділом ДРАЦС у тримі-
сячний строк з дня її подання. За 
наявності поважної причини цей 
строк може бути продовжено, але 
не більше ніж на три місяці.

Якщо виникли питання, за 
юридичною консультацією звер-
тайтесь до місцевих центрів та 
бюро правової допомоги. Їх 
адреси та контакти ви можете 
знайти на сайті http://zhytomyr.
legalaid.gov.ua/ua/ у розділі 
«Місцеві центри».

Більше інформації про проект 
«Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті pravo.
minjust.gov.ua та за номером 
0 800 213103 (єдиний контакт-
центр надання безоплатної пра-
вової допомоги).

КОЛОНКА

Родини Житомирщини зможуть 
отримати додаткові кошти  
від перерахунку субсидій

Ремонт дороги по вулиці 
Параджанова та громадська 
вбиральня в районі Корбутівки:  
нові актуальні петиції від житомирян

Із березня 2019 року 
в Україні запрацює 
новий механізм мо-
нетизації субсидій – 
жителі отримають 
готівкові кошти, 
якими самостійно 
сплачуватимуть за 
житлово-комунальні 
послуги.

Тобто вже із березня близько 
137 тисяч родин в області отрима-
ють «живі гроші» у руки, якими 
самі оплачуватимуть комунальні 
послуги за лютий.

На цьому наголосив директор 
департаменту праці, соціальної 
та сімейної політики ОДА Юрій 
Прокопець під час брифінгу щодо 
механізму монетизації субсидій.

За його словами, із березня 
2019 року Урядом передбачена ви-
плата субсидій у готівковій формі.

«Цей механізм передбачає, 
що громадянам, які оформили 
субсидію на опалювальний період 

2018/2019 рр., будуть виплачува-
тись живі кошти для самостійної 
плати за житлово-комунальні по-
слуги. Тобто у березні громадяни 
отримають готівку для оплати 
комунальних послуг за лютий. 
У квітні прийдуть кошти для 
розрахунку за спожиті у берез-
ні послуги, у травні – за квітень. 
У Житомирській області близь-
ко 137 тисяч домогосподарств, 
які отримають готівку, середній 
розмір субсидії складає 933 грн. 
Департамент соцзахисту уже пе-
редав усі бази даних на Мінсоцпо-
літики і область повністю готова 
до цієї процедури», – зазначив 
Юрій Прокопець.

Директор департаменту до-
дав, що суму призначеної субсидії 
пенсіонерам виплатить Пенсійний 
фонд одночасно з пенсією. А ін-
шим категоріям громадян кошти 
будуть перераховувати грошовим 
переказом через АТ "Ощадбанк".

«Для отримання грошового 
переказу у березні потрібно звер-
нутись до найближчого відділення 
Ощадбанку з паспортом та іден-
тифікаційним кодом. Одночасно 

із отриманням ко-
штів у банку мож-
на буде відкрити 
персональний бан-
ківський рахунок, 
на який буде пере-
раховуватись сума 
субсидії у квітні та 
травні. Пенсіонери 
ж, які отримують 
пенсійні виплати 
через інші банки 
відповідно зможуть 
зняти свою субси-
дію у банкоматі 
цього банку. Тим, у кого немає 
картки, субсидію разом із пенсією 
доставить Укрпошта», – акцентував 
Юрій Прокопець.

Після того, як жителі отри-
мають готівку, вони мають само-
стійно сплатити за комунальні 
послуги. Зекономлені ж кошти 
завдяки енергоефективному спо-
живанню ресурсів залишаються 
в отримувачів субсидій.

«Якщо людина ефективно ви-
користовує кошти і заощадила 
на свої комунальних послугах, ці 
кошти вона зможе використати на 

свій власний розсуд і звітувати за 
них не потрібно буде», – підкрес-
лив Юрій Прокопець.

Громадянам додатково звер-
татись до органів соцзахисту до 
закінчення опалювального сезону 
не потрібно.

Загалом на Житомирщині 
субсидії отримують 138,7 тис. до-
могосподарств, а це – 30% сімей 
області. На 2019 рік субсидіантам 
Житомирської області передбаче-
но майже 2,5 млрд грн субвенції 
із державного бюджету.

За матеріалами прес-
служби Житомирської ОДА

Анастасія Ліберман

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

Громадська вбиральня 
в районі Корбутівки

Житомиряни просять місце-
ву владу встановити громадську 
вбиральню біля зупинки «Водо-
канал». Дане електронне прохання 
опублікували на онлайн-порталі 
петицій 20 лютого. Автор доку-
мента Олена Хромова пише, що 
в провулку біля КП «Житомир-

водоканал» вже «облаштували» 
вбиральню під відкритим небом, 
адже іншого варіанту у громадян 
немає.

«Велика кількість людей, які 
на вихідні виїздять з міста, поки 
чекають свій автобус, дуже часто 
задаються питанням, куди схо-
дити до туалету! А його немає 
ніякого взагалі! Питання це давно 
цікавить також мешканців приле-
глих будинків. Через те, що немає 
туалету на самій зупинці, люди 
йдуть у найближчий провулок 
навпроти і влаштовують туалет 
там! Допоможіть вирішити цю 
проблему», – йдеться в тексті елек-
тронного подання.

Ремонт світлофора на 
перехресті вулиць Покровської 
та Степана Бандери

Житомирянин просить владу 
відремонтувати світлофор задля 

безпечного та регульованого пі-
шохідного переходу.

«Прохання відремонтувати 
світлофор на перехресті вулиць 
Покровської та Степана Бандери. 
Кожного дня в нашому місті все 
більше автомобілів, і перейти 
вулицю дедалі стає вже важче 
і важче. Дуже рідко хтось зу-
пиняється, щоб пропустити 
пішоходів, тому перейти вулицю 
з дитиною або літній особі дуже 
важко. Велике прохання до місь-
кої влади прийняти всі можливі 
рішення, щоб відремонтувати 
світлофор та наладити безпеч-
ний, регульований пішохідний 
перехід», – пише автор петиції 
Артем Білеуш.

Ремонт дороги  
на вулиці Параджанова

До Житомирської міської ради 
надійшла петиція з проханням 

відремонтувати дорожнє покрит-
тя по вул. Параджанова, адже до-
рога там в жахливому стані, нарі-
кає автор електронного документа 
Олег Шапчук.

«Шановні жителі міста, про-
хання проголосувати за дану 
петицію. Кожного дня, проїж-
джаючи по вулиці Параджанова 
(колишня Баранова), я задаюсь 
одним питанням: навіщо було 
перед зимою знімати асфальт, 
якщо на його місце ніхто не 
думає класти новий? Хто буде 
оплачувати ремонт автомобіля 
простого житомирянина? Від-
ремонтуйте дорогу!» – йдеться 
в електронній петиції.

Для того, щоб звернення роз-
глянули уповноважені органи 
Житомирської міської ради, воно 
повинно набрати не менш ніж 250 
підписів із позначкою «за» впро-
довж трьох місяців з дня опри-
люднення на сайті.
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Ухвалити нову Кон-
ституцію України, яка 
забезпечить справжнє 
народовладдя, – це 
ключове завдання, яке 
ставить перед собою 
після президентських 
виборів лідер партії 
«Батьківщина» Юлія 
Тимошенко.

У центрі містечка Малин, що 
на Житомирщині, – справжній 
аншлаг. Люди прийшли поспілку-
ватись з кандидатом в президенти 
Юлією Тимошенко. Політик роз-
почала розмову з теми, наболілої 
для усіх українців: правляча влада 
перекриває кисень кваліфікованим 
кадрам, тому ті змушені покида-
ти родини та їхати за кордон, аби 

отримувати гідну зарплатню і на-
віть громадянство іншої держави.

«Міністр закордонних справ 
України Клімкін публічно ого-
лосив факт, що з нашої держави 
щороку почали виїжджати жити 
і працювати в інші країни до 
1 млн українців. Пам’ятаєте, як 
було раніше: трохи попрацював 
українець за кордоном, заробив 
на маленький бізнес і повертався 
додому, до родини. Сьогодні си-
туація докорінно змінилась: укра-
їнці забирають батьків, дітей, зна-
йомих і навіть домашніх тварин 
і їдуть за кордон жити і отримува-
ти громадянство в інших країнах. 
Це те, чого не було ніколи. І можна 
скільки завгодно сперечатись, чи 
добре або погано вплинули на нас 
144 реформи, які провів прези-
дент, але якщо з України поїхали 
мільйони освічених, професійних, 
сильних, самодостатніх людей шу-
кати щастя десь у світі – це означає 

лише одне: ми всі свою роботу не 
зробили, і ми не побудували краї-
ну для нас, українців. Нещодавно 
я була в Запоріжжі, в технічному 
університеті. Там студенти отри-
мують прекрасну освіту, знають 
по 2–3 мови, і вони хочуть бачити 
свою перспективу. На запитання, 
хто з вас після завершення вишу 
поїде жити і працювати за кор-
дон, з 800 осіб більше 80% дітей, 
які сиділи в аудиторії, не сором-
лячись, підняли руки і сказали: 
«Ми мріємо поїхати». 1 млн людей 
їде щорічно, а ще 200 тис. вмирає, 
тоді питання, скільки в нас часу? 
Можна не розбирати ні реформи, 
ні показники економічні! Якщо 
такий процес піщов, це означає, 
що потрібно діяти негайно!» – по-
яснює Юлія Тимошенко.

Зі сцени Юлія Тимошенко 
впевнено заявляє, що йде в пре-
зиденти з Новим курсом України, 
який включає в себе нову консти-
туцію, економічну програму, со-
ціальну та молодіжну доктрини 
та нову стратегію миру і безпеки.

«За 4,5 року ми зібрали най-
кращих юристів, економістів, фі-
нансистів та правознавців в одну 
команду і розробили всі разом не 
просто шлях, рішення чи цілі. Ми 
розробили покроковий, поденний 
план, що робити з Україною, якщо 
нам пощастить правлячу мафію 
відсторонити від влади і реально 
почати будівництво країни. Саме 
тому ми маємо в руках Новий 
курс України. Він складається 
з економічної програми, нової 
конституції, сильної соціальної 
доктрини, молодіжної доктрини 

і нової політики миру і безпеки», – 
стверджує лідер «Батьківщини» 
Юлія Тимошенко.

На думку політика, обличчя, 
які змінюються при владі, не змі-
нюють умов життя українців. На 
переконання Юлії Тимошенко, 
президентські вибори 31 березня – 
це шанс на нову Конституцію, яка 
започаткує справедливі правила 
життя України.

«Сьогодні Україна вперше за 
28 років має не просто план, а має 
чіткий графік дій, але втілити 
його можна тільки за однієї умо-
ви: якщо ми зможемо поміняти 
тих, хто є обличчям системи. За 
28 років мінялись обличчя при 
владі, але це одна і та сама кланова 
система. Ми не змогли зламати 
цей моноліт. У нас є шанс, і ви-
бори, які будуть 31 березня, – це 
лезо бритви: або ми, прикладаючи 

зусилля, їх усіх прибираємо на-
решті, або ж ми опинимось слаб-
кіші за них, вони і далі будуть нас 
споживати. В діючій Конституції 
прописано, що єдиним джерелом 
влади є народ. Вони так написали. 
А в реальному житті це так? Це не 
просто не так – людей відставили 
в сторону і роблять експерименти 
над цілим народом, які не те, що 
знищують нас, вони руйнуюють 
наше майбутнє і виганяють з краї-
ни наших дітей. Я вірю, що на цей 
раз нам все вдасться», – стверджує 
лідер партії «Батьківщина» Юлія 
Тимошенко.

Нова Конституція вирішить 
ще одне надважливе завдан-
ня – дозволить зупинити коруп-
цію в Україні, яка проникла у всі 
сфери життя українців, – резюмує 
лідер партії «Батьківщина» 
Юлія Тимошенко.

Пільговий термін 
для розмитнення авто-
мобілів з іноземною ре-
єстрацією закінчився.

Станом на 25 лютого 2019 року 
Житомирською митницею ДФС 
здійснено митне оформлення 
7929 транспортних засобів за піль-
говою ставкою акцизного податку, 
що діяла з 25 листопада 2018 року 
по 22 лютого 2019 року. Сплачено 
480 млн грн платежів.

Із загальної кількості оформ-
лених автомобілів 4025 – це авто 

з іноземною реєстрацією, які 
були ввезені на митну територію 
України з 1 січня 2015 року до на-
брання чинності нових правил 
ввезення таких автомобілів та 

перебувають у митних режимах 
тимчасового ввезення або тран-
зиту. За їх оформлення сплачено 
понад 243,9 млн гривень. Із цієї 
кількості 3983 – це ті автомобілі, 

які перебували на митній терито-
рії України з порушенням вимог 
Митного кодексу України. За них 
власники добровільно сплатили 
понад 33,9 млн грн (8500 за кожне 
авто). Це звільнило їх від адміні-
стративної відповідальності за 
недотримання вимог митних ре-
жимів при ввезенні транспортного 
засобу з іноземною реєстрацією, 
строки та умови ввезення якого 
не дотримані.

Оскільки термін дії пільго-
вого режиму оподаткування 
транспортних засобів закінчився 
22 лютого 2019 року, починаючи 
з 23 лютого діє загальний режим 

оподаткування транспортних за-
собів за повною ставкою акцизно-
го податку.

У Житомирській митни-
ці ДФС підкреслюють, що до 
23 травня поточного року діють 
норми щодо адміністративної 
відповідальності для власників 
транспортних засобів. Після цієї 
дати і при перевищенні строку 
транзиту або тимчасового ввезен-
ня транспортного засобу з іно-
земною реєстрацією більше ніж 
на 30 діб громадянам загрожує 
штраф у розмірі 170 тис. грн або 
конфіскація транспортного засобу 
за рішенням суду.

Більше 5 тисяч жителів 
Житомирщини прийшли підтримати 
Юлію Володимирівну Тимошенко

На Житомирщині за пільговою ставкою 
акцизу оформили майже 8 тисяч «євроблях»

Р
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Руслан Мороз

Кожне місто, як 
і людина, має своє 
обличчя, своєрідну 
душу, унікальну долю. 
Ці фактори так чи 
інакше впливають на 
жителів міста.

Адже часто ми лише за ви-
глядом людини можемо сказа-
ти, з якого міста вона приїхала. 

Унікальність Житомира полягає 
в тому, що він протягом століть 
перебував на межі зіткнення ци-
вілізацій та імперій.

Кожне місто потребує на-
дійного захисту. Це важливо для 
самого існування міста. У нашому 
місті декілька фірм, які надають 
послуги з охорони. Одним з ліде-
рів у цій галузі є охоронна фірма 
«Явір-2000». Наша редакція вирі-
шила запитати про секрети успіху 
у директора цієї компанії Ігоря 
Циганчука.

�� У чому полягає осно-
вна особливість вашої ро-
боти?

– Було б помилкою думати, 
що в даний час охорона обмеж-
ується наявністю охоронців 
і сигналізацією. Передусім охо-
рона – це великий комплекс за-
ходів, який спрямований на за-
безпечення фізичної, економічної, 
конкурентної безпеки. Охорона 
об'єктів розглядається мною як 
система заходів, які спрямовані 
на забезпечення безперервності 
роботи об'єкта, збереження його 
матеріальних цінностей.

�� Наскільки мені відомо, 
ваша компанія далеко не 
новачок на ринку охорон-
них послуг. Як давно у цій 
справі?

– Наша фірма піднімалася 
з самих витоків, стабільно нарощу-
ючи обсяги послуг, що надаються. 
Ми розвиваємося стабільно з трав-
ня 2012 року. Основною формою 
діяльності управління є пошук 
і залучення клієнтів – завдання 
актуальні в усі часи і протягом 
усього терміну діяльності ком-
панії. Ми використовуємо наші 
знання як основу високої якості 
надаваних нами послуг.

�� Які послуги користу-
ються найбільшою попу-
лярністю?

– Більше затребувані послуги 
технічної охорони, а саме пультова 

охорона. Завдяки оптимальному 
співвідношенню ціна-якість, ми 
тут сильно виграємо у конкурен-
тів. Ми пояснюємо замовникам, 
що пультова охорона – це послуга 
з охорони об'єктів різної форми 
власності із застосуванням су-
часних систем охоронно-пожеж-
ної сигналізації, з виїздом груп 
швидкого реагування за сигна-
лом тривоги. Саме за допомогою 
ретельної роботи з клієнтом ви-
ходить хороший діалог, а потім 
вже і взаємодія.

�� Будь-яка справа потре-
бує фахівців. Якими при-
йомами користуєтеся для 

підбору персоналу?

– При підборі охоронців вра-
ховуємо особисті якості і дані про 
потенційного співробітника, його 
досвід і заслуги на попередніх 
місцях роботи, характеристики й 
інші можливі відомості, які можна 
отримати в результаті співбесі-
ди і перевірки як при прийомі 
на роботу, так і під час робочого 
процесу.

�� В чому полягає секрет 
Вашого успіху?

– Праця і наполегливість – це 
і є основа нашого успіху.

Ігор Циганчук: «2 основні складові 
успіху – праця і наполегливість»
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Готуємося
до       березня

050 416 02 02
063 499 02 02
063 587 02 02
097 493 02 02
068 222 02 02

@TAXIPILOTBOT
@TAXIPILOT460202

Дар
уємо

 50%
м. Житомир, вул. Перемоги, 52,
Реєстратура - (0412) 46-91-24

Директор - (067) 762 16 03
www.sirosh.com.ua

Умови акції:
жінкам знижка 50% на чистку 
зубів з 21.02 по 11.03.2018 р.
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до       березня �

(093) 95-00-135
(096) 974-17-20
(093) 95-00-135
(096) 974-17-20

ПОБУТОВА ТЕХНІКАПОБУТОВА ТЕХНІКА

tehnosklad.ua

-2%-2%

-10%

На 
це чудове жіноче 
свято  бажаємо 

тільки позитивних 
емоцій, безмежного щастя 
і міцного здоров'я. Нехай 

негаразди обходять 
стороною, а кожен день 

буде приводом для 
нової радості.

0800-302-304
067-404-7000
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Наталія Іжицька

Введення елек-
тронної системи 
«Prozorro» допомогло 
Україні зробити за-
купівлі більш прозо-
рими та забезпечити 
здорову конкурен-
цію. Завдяки своєму 
функціонуванню 
система публічних 
закупівель дозволила 
зекономити більше 
65,5 млрд грн держав-
них коштів.

Нововведення 
в закупівлях

Державні закупівлі відіграють 
провідне місце в економіці як Єв-
ропейського Союзу, так і України. 
Поглиблена та всеохоплююча 
зона вільної торгівлі передбачає 
взаємну лібералізацію ринків 
державних закупівель зі сторони 
Європейського Союзу та України. 
Однак щоб мати вільний доступ 
до європейських ринків, Україна 
має виконати одну важливу умо-
ву – запровадити основні правила 
державних закупівель Євросоюзу. 
Наша держава має гарантувати 
прозорі, чесні державні закупів-
лі робіт, товарів, послуг, забез-
печити здорову конкуренцію 
та ефективно використовувати 
кошти платників податків.

За останні роки законодав-
ство про державні/публічні за-
купівлі періодично змінювало-
ся. Лише з 2010 до 2014 року до 
Закону про держзакупівлі було 
внесено зміни більше 20 разів. 
Зміни переважно додавалися для 
того, щоб хоч трішки наблизити 
законодавство до європейських 
стандартів.

У грудні 2015 року Верховна 
Рада прийняла новий закон «Про 
публічні закупівлі», а вже в лю-
тому 2016 року його підписав 
Президент. Мета цього закону – 
забезпечити ефективне, прозоре 
та максимально чесне здійснення 
закупівель товарів, послуг, робіт 
для забезпечення потреб держави 
та територіальної громади. А та-
кож створення конкурентного се-
редовища у публічних закупівлях 
та запобігання проявам корупції.

Новий закон «Про публічні 
закупівлі», на відміну від попе-
редніх, максимально наближе-

ний до європейських стандартів. 
У ньому з’явилося визначення 
нових понять: «система хмарних 
обчислень», «централізована за-
купівельна організація», «елек-
тронна система закупівель» і т. д. 
Також відбулися зміни і в термі-
нології. Для прикладу, замість 
«державна закупівля» з’являється 
«публічна закупівля», а замість 
«комітет з конкурсних торгів» 
вводиться термін «тендерний 
комітет».

Відбулися зміни і в кількості 
процедур. Якщо раніше було 5 
процедур, то після прийняття 
закону «Про публічні закупівлі» 
залишилося лише три: відкриті 
торги, конкурентний діалог та 
переговорна процедура.

Відкриті торги є основою 
процедури закупівлі. Їх прово-
дить замовник, якщо вартість 
предмета закупівлі товару, по-
слуги дорівнює або перевищує 
200 тис. грн, робіт – 1,5 млн грн. 
Якщо ж замовник здійснює ді-
яльність в окремих сферах гос-
подарювання, відкриті торги 
проводяться за умови, що вар-
тість предмета закупівлі товару, 
послуги дорівнює чи перевищує 
1 млн грн, а робіт – 5 млн грн. 
У разі здійснення закупівлі това-
рів, робі та послуг, вартість яких 
нижча, ніж зазначено вище, за-
мовник має право укладати до-
говори за переговорною проце-
дурою – це допорогові закупівлі.

Варто зазначити, що у сфері 
публічних закупівель з’явився 
новий тип торгів –  «Відкриті 
торги з публікацією англійською 
мовою», ще їх називають «євро-
пейські». Застосовують ці торги 
до закупівель товарів та послуг, 
вартість яких перевищує 133 тис. 
євро, а робіт – 5150 тис. євро.

Процедура відкритих торгів 
з публікацією англійською мо-
вою насамперед відрізняється від 
звичайних українських відкритих 

торгів етапом перекваліфікації. 
Під час цього етапу замовник 
розглядає тендерні пропози-
ції всіх учасників процедури. 
На відміну від «європейських», 
в українських торгах на етапі пе-
рекваліфікації замовник розгля-
дає подані учасником документи.

Електронна система 
«Prozorro»

Головним нововведенням 
у публічних закупівлях стало 
обов’язкове проведення закупі-
вель через електронну систему 
«Prozorro». Суть цієї системи 
полягає у прозорості процесу 
закупівель. Після закінчення 
тендеру в системі «Prozorro» 
можна побачити вичерпну ін-
формацію про учасників, надані 
пропозиції, рішення тендерної 
комісії замовника, кваліфікаційні 
документи, укладені договори. 
Всі документи знаходяться у від-
критому доступі, і переглянути, 
як відбувалися закупівлі, може 
кожен охочий.

До того ж з 2016 року працює 
онлайн-платформа громадського 
контролю державних тендерів 
у «Prozorro» – DOZORRO. Дана 
платформа аналізує відгуки ко-
ристувачів та збирає інформацію 
про якість тендерних процедур. 
DOZORRO має власні інструмен-
ти: публічний модуль аналітики, 
професійний модуль аналітики 
та моніторинг цін на медичні 
препарати.

«Система Прозорро –  це 
інструмент, який можна вико-
ристовувати для виявлення ко-
рупційних ризиків, адже інфор-
мація, яка була роками захована 
від платників податків, зараз є 
відкритою. Однак ті органи, які 
уповноважені здійснювати попе-
редження та боротьбу з такими 
ризиками, в більшості випадків 
або не роблять це, або ж інфор-

мацію використовують у власних 
корисливих цілях», –пояснює 
юрист ГІ «За чесний тендер» 
Мирослава Примак.

«На моє переконання, сам 
інструмент чудово виконує свою 
функцію – надає усім рівний 
доступ до інформації, яка сто-
сується здійснення публічних 
закупівель», – зазначає експертка.

«Prozorro» використовує ко-
мерційні онлайн-майданчики. 
Наразі у системі існує 10 акре-
дитованих майданчиків для 
усіх типів закупівель: Zakupki.
prom.ua, Держзакупівлі онлайн, 
ПриватМаркет, SmartTender.
biz, Zakupki.com.ua, Brizol.net, 
PublicBid, Newtend, Українська 
універсальна біржа та E-Tender. 
Восени 2018 року у системі 
з’явився ще один майданчик – izi.
trade. Він призначений виключно 
для учасників надпорогових та 
допорогових закупівель.

Ключовими перевагами елек-
тронних закупівель є прозорість 
всього тендерного процесу, по-
вна звітність, відкриті процедури 
прийняття рішень.

Контролює функціонуван-
ня системи ДП «Прозорро», яке 
належить до сфери управління 
Міністерства економічного роз-
витку і торгів України.

Закупівельні досягнення 
Житомирщини

За 2018 рік та початок 2019 
року на Житомирщині відбу-
лося 53,26 тис. публічних заку-
півель, очікувана вартість яких 
19,13 млрд грн. Завдяки сис-
темі «Prozorro», з державного 
бюджету вдалося зекономити 
693,54 млн грн. Варто зазначи-
ти, що завдячуючи електронній 
системі закупівель, зменшився 
рівень корупції та розвивається 
добросовісна конкуренція. Проте 
деякі учасники закупівель все-
таки порушують закон «Про 
публічні закупівлі» та продо-
вжують займатися корупцією 
і «дерибаном» державних коштів. 
Ще одна частина учасників тор-
гів знає про прогалини закону 
та активно ними користується.

«Учасники, або ж продавці 
товарів, робіт, послуг, які хоче 
закупити орган влади чи місце-
вого самоврядування, комуналь-
не чи державне підприємство, 
постачальник-монополіст тощо, 
не всі хочуть чесно отримувати 
бюджетні кошти», – розповідає 
пані Мирослава.

«Доволі часто вони вдають-
ся до так званих змов – іміту-
ють конкуренцію на торгах, 
запросивши чи підтягнувши 
для участі у торгах технічного/

технічних учасників. Роль тех-
нічного учасника – витримати 
вимогу законодавства про участь 
у торгах не менше двох учасни-
ків. Такий учасник дуже рідко 
перемагає або ж взагалі ніко-
ли, надає неповну пропозицію 
(або ж взагалі ніяких документів 
не завантажує), в аукціоні не тор-
гується», –запевняє експертка.

Мирослава Примак зазначає, 
що якщо говорити про зловжи-
вання учасників, то варто згада-
ти і про так званий «демпінг»: 
затягування з виконанням умов 
договору, що нерідко призводить 
до здорожчання закуповуваної 
роботи чи послуги, та інші фор-
ми недобросовісності суб’єктів 
господарювання.

«Так само, як і на Рівненщи-
ні, замовники Житомирського 
регіону намагаються не застосо-
вувати систему Прозорро в тих 
закупівлях, де очікувана вартість 
є меншою за пороги. Хоча це і не 
є порушенням, однак не сприяє 
публічності та відкритості замов-
ників», – наголошує експертка.

За даними Житомирського 
обласного територіального від-
ділення Антимонопольного ко-
мітету України, протягом 2018 
року адміністративною колегі-
єю відділення прийнято лише 
одне рішення «Про порушення 
законодавства про захист еконо-
мічної конкуренції та накладан-
ня штрафу». Протизаконними 
виявилися дії ДП «Пропан» та 
ПП «Токма Альянс», які під час 
участі в конкурсних торгах по-
рушили законодавство про за-
хист економічної конкуренції. 
За вчинене правопорушення 
ДП «Пропан» оштрафували на 
34560 грн. Хоч і Антимонополь-
ний комітет вніс ДП «Пропан» 
у «чорний список», проте дочірнє 
підприємство і наразі продовжує 
брати участь та вигравати в пу-
блічних закупівлях.

А от провадження проти 
ПП «Токма Альянс» закрили 
у зв’язку з неможливістю вста-
новити місцезнаходження від-
повідача.

Як показує практика, елек-
тронна система закупівель є при-
кладом того, що прийняття зако-
нів та запуск системи – це лише 
початок реформи в державних 
закупівлях. «Prozorro» постій-
но вдосконалюється, щоб мак-
симально знизити корупційну 
складову. Проте головною про-
блемою й надалі залишаються 
допорогові закупівлі, а це майже 
половина всіх державних заку-
півель в Україні. Щоб змінити 
ситуацію, необхідно перевести 
допорогові закупівлі на конкурс-
ну основу.

Державні закупівлі  
за європейськими стандартами 
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Журналісти «20 хви-
лин» промоніторили, 
чим цікавляться 
житомиряни у со-
ціальних мережах. За 
результатами реагу-
вання та обговорення 
тем житомирською 
аудиторією ми вио-
кремили ТОП-новини 
за тиждень.

ТОП‑1. Поліція розшукала 
жінку, яка зірвала плакат 
з військовим проекту 
«Обличчя миру»

Вночі 20 лютого 2019 року на 
зупинці громадського транспорту 
на вулиці Довженка у Житомирі 
двоє невідомих пошкодили пла-
кат соціального проекту «Обличчя 
миру», на якому був зображений 
лейтенант 72-ї ОМБр Андрій Вер-
хогляд. Вже днями 30-річну жінку 
затримала поліція та оголосила їй 
підозру. «Її вчинок по законодав-
ству – дрібне хуліганство (ст. 173 
КУпАП), а за моральними нор-
мами – топтання на кістках учас-
ників АТО, загиблих у 21 столітті 
за цілісність і незалежність своєї 
держави», – написав начальник 
обласної поліції. Житомиряни 
активно коментують подію у со-
ціальних мережах.

«Вже не дитина, щоб отаке ви-

творяти. На таких «хероїв» теж 
плакати вішати треба з адресою 
і телефоном, щоб знали», – пише 
Алла Галяс.

«Мы не знаем цель её, что она 
хотела? А вдруг это бывшая его 
девушка?» – припускає Ігор Ген-
надійович.

«Кто бы что не говорил, она 
за такое должна получить, да 
и другим неповадно будет! Если 
с такими толерантно себя вести, 
мы далеко не пойдем», – коментує 
Аліна Козирєва.

«В лучшем случае штраф за-
платит, а то и ничего, нашему 
правосудию разве можно дове-
рять?» – запитує Любов Собко.

«А хто ця жінка? Де працює? 
Де живе? Чого ви показуєте фото 
жінки, яка не заплатила за шоко-
ладку в супермаркеті, на кожній 
зупинці, а в цій ситуації ховаєте 
обличчя? Ви покриваєте цей зло-
чин?» – дописує Микола Гуменюк.

«Плакат сдерла. Расстрелять 
через повешание. А навалять тем, 
кто размалевывает город, разве-
шивает объявления везде где ни 
попадя, ворует цветы с клумб, 
лавочки, палит и разбивает му-
сорки – это слабо. А тут нашли 
преступницу», – пише Юлія По-
бережна.

ТОП‑2. На акції «Знімай 
хутро назавжди» 
житомиряни збирали підписи 
під зверненням до Верховної 
Ради про заборону 
хутряного виробництва

Житомир долучився до Все-
української антихутряної акції 
«Знімай хутро назавжди». Нови-

ну про це бурхливо 
обговорили у со-
цмережі житоми-
ряни.

«А як на раху-
нок шкіряного та 
замшевого взуття 
та одягу, воно в цю 
категорію не вхо-
дить?» – пише Інна 
Вознюк.

«Це все схоже 
на дешевий про-
плачений театр. 
Що з цього буде? 
Який результат? 
Ті, кому подоба-
ється, і надалі бу-
дуть ходити в ху-
тряних виробах, 
є попит – є товар. 
Краще б органі-
затори подумали, 
як безпритульних 
собак обігріти та 
нагодувати, а ще 
де їм жити!» – до-
п и с у є  М а к с и м 

Плотницький.
«Я підтримую! Не можу 

сприймати людей, які носять на 
собі хутро вбитої тваринки! Це 
просто неприйнятно в нашому 
цивілізованому суспільстві. В Єв-
ропі рівень життя вищий, проте 
вони собі не дозволяють носити 
цю гидоту на собі!» – коментує 
Маргарита Ворняс.

ТОП‑3. У Житомирі хлопець 
намагався стрибнути з даху 
торговельного центру

На даху одного з торгових цен-
трів міста 23 лютого знаходився 
закоханий юнак, який через невза-
ємне кохання намагався вчинити 
самогубство. Хлопця з даху тор-
гового центру вдалося спустити. 
Наразі ним займається поліція. 
Житомиряни активно коментують 
новину.

«Хотел бы прыгнуть, прыгнул 
бы. Что в голове у человека долж-
но быть?! Биомасса», – коментує 
Юлія Новицька.

«Напротив 16-этажка! Шёл 
бы туда! А так выбрал 3-й этаж, 
да ещё и в центре города, где все 
тебя видят! Велик шанс, что не на-
смерть! А там –гарант! Или мост 
в парке – прыгающие оттуда тоже 
никто не выжил!» – пише Олексій 
Мазур.

«Человеку тяжело, а тут все 
комментаторы подтолкнули бы. 
Житомиряне, я вами горжусь. 
Просто образцы сострадания 
и взаимопомощи», – дописує Сер-
гій Скольник.

«Удивляюсь житомирским 
комментаторам: что у вас челове-
ческого осталось? Или гусеницам 
незнакомо чувство влюбленности, 
жуткой, испепеляющей любви? 
Несчастные, безграмотные лю-
дишки, не способные понять 
высших форм чувств», – підтри-
мує попереднього коментатора 
Ян Гаран.

«Скільки людей, стільки ду-
мок. Може, я в чомусь не права, 
але нерозділене кохання не варте 

того, щоб позбавити себе життя. 
Якщо керуватися такою логікою, 
то мені треба було ще 10 років на-
зад покінчити з життям через не-
щасне кохання. Повторюю, ВОНО 
ТОГО НЕ ВАРТЕ. В житті кожної 
другої людини бувають ще гірші 
ситуації, але вони не опускають 
руки», – пише Ольга Легенчук.

ТОП‑4. На Старому бульварі 
у Житомирі чоловіка 
покусали дві вівчарки, 
поліція розпочала перевірку

21 лютого на Старому бульварі 
у Житомирі чоловіка покусали 
двоє собак. Потерпілий отримав 
травми стегна, гомілки та руки 
і звернувся до травмпункту, після 
чого написав заяву до поліції.

«Можу сказати в захист по-
страждалого, що наразі купа лю-
дей поназаводила собак, їх не ви-
ховують, і на команди хазяїна пес 
не реагує, і коли ти йдеш поряд, 
то собака реагує на тебе і починає 
гавкати або, гірше, кидатися, то 
відповідь хазяїна «ой, вона не куса-
ється», і в тебе вихід тільки зупи-
нитися і чекати, коли пес втратить 
до тебе зацікавленість. Питання, 
чому я повинен це робити, може, 
потрібно показове покарання со-
бачників, щоб вони тримали своїх 
хижаків на повідку і наморднику 
в місцях находження людей, як 
їх пес неадекватний?» – запитує 

Максим Зімін.
«Дуже часто зустрічаю, коли 

йду на роботу, дійсно вівчарки 
у вільному вигулі, йдеш і не зна-
єш, що очікувати», – пише Таня 
Кравець.

«Для Житомира це звичайна 
ситуація, коли в людних місцях на 
людей нападають собаки. Близь-
ко 8 років тому на мою дитину 
в цьому ж районі напала собака, 
було це вранці (11–12 година), 
міська влада ніяк на це не відреа-
гувала, собака була не бездомна, 
мала господаря», – коментує Лілія 
Алексєєва.

ТОП‑5. «Карта житомирянина» 
на фінальному етапі випуску

Містян проінформували про 
те, що у громадському транспор-
ті протестували перші «карти 
житомирянина». Новина про це 
сколихнула соціальні мережі.

«От влада місцева обіцяла ви-
пустити карти пластикові ще вліт-
ку. Чому ви під вибори починаєте 
рухатись? Думаєте, житомиряни 
забувають про ваші обіцянки? 
Смішно! І ніякої користі немає 
з того шматка пластику», – обу-
рено пише Світлана Туровська.

«Ви уявіть, який буде ажіотаж 
в банку, коли запустять нарешті 
карту. Чому б не продумати ін-
шим способом їх видавати? На-
приклад, якщо я вже заплатив 
за оформлення, надішліть мені 

її на домашню адресу, аби я ра-
зом з пенсіонерами не стовбичив 
у черзі», – пропонує Орест Михай-
ловський.

«Нарешті! Я вже дуже хочу 
спробувати усі переваги «карти 
житомирянина», можливо, наре-
шті наведеться лад в маршрутках 
славнозвісних?» – запитує Марина 
Цвіль.

«Не думаю, що їх навіть у бе-
резні випустять. Можете просто 
забути про цю інновацію!» – при-
пускає Олександр Мовчан.

Ми і надалі слідкуватимемо 
за подіями, які стали знаковими 
та важливими для житомирян.

ФОКУС УВАГИ: що коментують 
житомиряни у мережі Інтернет
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Як діятимуть нові правила 
нарахування за водопостачання: 
відповіді на найпоширеніші питання

В Україні дозволили проектувати дитячі 
майданчики на дахах невеликих будівель

Вже з 1 травня по-
точного року в Укра-
їні для мешканців 
багатоквартирних 
будинків діятиме 
нова методика розпо-
ділу обсягу спожитих 
комунальних послуг.

Згідно з цією методикою, 
власники усіх квартир зобов'язані 
платити за весь обсяг води, яку 
спожив їхній будинок. Закон 
«Про комерційний облік теплової 
енергії та водопостачання» та інші 
нормативно-правові документи, 
які регулюють відносини, що ви-
никають у процесі надання послуг 
водопостачання та водовідведення, 
часто неправильно трактуються 
громадянами, а тому у «Житомир-
водоканалі» підготували відповіді 
на типові питання. Пропонуємо 
вашій увазі текст, розміщений на 
офіційному сайті підприємства.

1. Як буде здійснюватися 
нарахування оплати за 
водопостачання відповідно 
до чинної нормативно‑
правової бази?

Розподіл обсягів комунальних 
послуг регламентує ст. 10 Закону 
«Про комерційний облік теплової 
енергії та водопостачання». Від-

повідно до її положень, у багато-
квартирному будинку, де одні 
квартири обладнані квартирни-
ми засобами обліку, а інші – ні, 
споживачі, які не мають індиві-
дуальних лічильників, оплачують 
послуги згідно із показниками 
загальнобудинкових лічильни-
ків та пропорційно до кількості 
осіб, які користуються послугами 
водопостачання, не враховуючи 
сумарні витрати води, спожиті 
користувачами, які передали по-
казники, а також витрати води 
юридичними особами та ФОПа-
ми, які є власниками або оренда-
рями приміщень у цьому будинку.

КП «Житомирводоканал» 
рекомендує встановлювати інди-
відуальні лічильники води, адже 
це дозволить контролювати обсяг 
спожитої води і дозволить зеконо-
мити гроші.

2. Чому закон зобов'язує 
споживачів платити  
за загальнобудинкові 
витрати води?

Закон «Про комерційний об-
лік теплової енергії та водопоста-
чання» передбачає, що власники 
квартир повинні заплатити за 
увесь обсяг води, який надійшов 
до їхнього будинку, адже саме 
вони користуються нею. В ідеалі 
показники загальнобудинкового 
лічильника мають дорівнювати 
сумі усіх лічильників, які вста-
новлено у будинку. Але, на жаль, 
таке трапляється рідко з кількох 
причин:

1) Крадіжка води мешканцями 
багатоквартирних будинків за до-
помогою магнітів, встановлених на 
квартирних лічильниках.

2) Самовільні врізки у будин-
кову мережу водопостачання. 
Зазвичай такий спосіб крадіж-
ки води «обирають» юридичні 
особи, які потребують значних 
обсягів води.

3) Аварії та витоки на внутріш-
ньобудинковій мережі водопос-
тачання.

4) Необліковані витрати води 
на полив зелених насаджень.

3. Як розподілятиметься 
обсяг «втраченої» води між 
споживачами?

У будинках, де усі квартири 
оснащені лічильниками, обсяг 
«нічиїх» кубів (різниці між во-
дою, яка надійшла в будинок, та 
водою, обрахованою квартирни-
ми лічильниками) розподіляти-
меться між усіма споживачами 
пропорційно до обсягу спожи-
вання. У тих же будинках, де не всі 
квартири оснащені лічильниками, 
обсяг цього необрахованого об-
сягу води буде розподілятися між 
споживачами, які не встановили 
прилади обліку води.

Зверніть увагу, що пошкоджен-
ня загальнобудинкового лічильни-
ка – не відмінить сплату по ньому.

4. Чому я повинен платити 
за діряві труби у будинку?

Зг ідно із  Законом «Про 
особливості здійснення права 
власності у багатоквартирному 

будинку» кожен співвласник ба-
гатоквартирного будинку повинен 
дбати про належне утримання, 
експлуатацію, реконструювання, 
реставрування, здійснення по-
точного та капітального ремонту, 
технічного переоснащення спіль-
ного майна багатоквартирного 
будинку пропорційно до його 
частки. Отже, мешканці багато-
квартирного будинку повинні 
дбати про спільне майно, яке є 
їхньою спільною власністю, за-
безпечувати його утримання та 
технічне обслуговування.

5. За яких умов у мене 
залишиться право на 
отримання субсидії?

Своєчасна оплата комуналь-
них послуг – необхідна переду-
мова для збереження субсидії. 
Відповідно до закону, громадяни, 
які мають заборгованість за ко-
мунальні послуги понад 30 днів, 
можуть її втратити. Якщо сума 
заборгованості перевищує 340 грн, 
вас можуть позбавити субсидії.

6. Коли почне діяти нова 
методика розрахунку 
використаної води?

Нова методика розрахунку ви-
користаної води почне діяти після 
ухвалених Кабінетом Міністрів 
правил надання житлово-кому-
нальних послуг. Затвердити її 
планують не раніше квітня.

Нестачу місця для 
будівництва дитячих 
майданчиків про-
понують вирішити 
у цікавий спосіб.

У нових змінах до ДБН Б.2.2–
5:2011 «Благоустрій територій» 
введено можливість розміщувати 
дитячі майданчики на дахах на-
півпідземних і наземних споруд 
висотою до 15 м, але не більше 
3 поверхів, за обов’язкового до-
тримання всіх необхідних вимог 
безпеки. Норма вступила в дію 
1 жовтня 2018 року. Згідно із змі-
ною розміщення дитячих май-

данчиків на дахах напівпідземних 
і наземних споруд дозволяється за 
умови обов’язкового дотримання 
безпечної експлуатації майданчи-
ка: обладнання його парапетом та 
захисною огорожею висотою 2 м, 
а також можливістю безбар’єрного 
доступу за допомогою ліфта або 
пандуса. На території таких май-
данчиків заборонено розміщувати 
вентиляційні канали, антени, спо-
руди мобільного та стільникового 
зв’язку. Каркаси захисної огорожі 
мають виготовлятися зварними, 
а блискавкозахист такого майдан-
чика слід проектувати у відповід-
ності з ДСТУ Б В.2.5–38 «Улашту-
вання блискавкозахисту будівель 
і споруд». Ще однією умовою 

розміщення такого майданчика 
на покрівлі будівлі є забезпечення 
відводу дощових та талих вод та за 
необхідності шумозахисту нижче 
розташованих приміщень. Висота 
розміщення такого майданчика 
не повинна бути більшою ніж 
15 м (але не більше 3 поверхів) від 
рівня підлоги першого поверху 
споруди або землі. За словами 
Лева Парцхаладзе, ці зміни до-
зволять підвищити комфортні 
умови проживання для жителів 
та забезпечити їх необхідним бла-
гоустроєм території. До речі, такі 
дитмайданчики широко поширені 
у багатьох країнах Європи, таких 
як Німеччина, Данія, Фінляндія, 
а також в США, Канаді та Японії.
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ФОПи геть! Чому держава хоче 
змінити трудове законодавство?

У Житомирі урочисто відкрили 
виставку «Голка, що творить диво»

У лютому Мініс-
терство соціальної 
політики запропо-
нувало громадськості 
обговорити проект 
закону, який заборо-
няє оформляти пра-
цівників приватних 
компаній як фізичних 
осіб-підприємців.

Документ уже викликав за-
пеклі дискусії. Дехто навіть зви-
нуватив відомство у наступі на 
ІТ-галузь, де традиційно багато 
працівників ФОП-ів. Чи потрібен 
Україні такий закон і чиї інтер-
еси він буде захищати, спробував 
розібратися Центр громадського 
моніторингу та контролю.

Спокусливі ФОПи
Впродовж 2018 року в Україні 

з’явилось 272 438 нових фізичних 
осіб-підприємців (ФОП) проти 
178 646, які закрились. Загалом, 
за даними проекту Opendatabot, 
сьогодні зареєстровано близько 
1,8 млн ФОПів. Вони належать до 
третьої групи платників податків, 
яка сплачує менші збори порів-
няно з іншими підприємцями. 
ФОПи платять 3% від доходу по-
даткової ставки (єдиний податок), 

ПДВ або 5% від доходу, якщо вони 
не є платником ПДВ, а також 22% 
від мінімальної зарплати (єдиний 
соціальний внесок).

Менше податкове навантажен-
ня на ФОПи порівняно з іншими 
підприємцями зумовило в Україні 
ситуацію, коли власники компаній 
не наймають своїх працівників за 
трудовим договором, а оформлю-
ють їх як фізичних осіб-підприєм-
ців. Таким чином вони уникають 
військового збору і відрахувань до 
Пенсійного фонду, ховаючи части-
ну своїх прибутків у тінь.

Саме така модель працевла-
штування склалася в українському 
ІТ-секторі. За результатами дослі-
дження Асоціації «ІТ України» та 
Офісу ефективного регулювання, 
які були оприлюднені восени 2018 
року, у 2017 році близько 80 тисяч 
ІТ-фахівців працювали як фізич-
ні особи-підприємці. За рік вони 
сплатили 3,2 млрд грн податків.

Утім, надходження до бю-
джету були б вищими, якби ай-
тішники були оформлені не як 
ФОПИ, а наймані працівники. За 
підрахунками аналітиків, держава 
могла б отримати додатково від 2,5 
до 5 млрд грн щорічно. Водночас 
у структурі тіньової економіки 
ФОПи займають лише 2%. Ле-
вову частку бюджетного пирога 
з’їдають офшори – 50–65 млрд грн 
на рік, конвертаційні центри – 
12–15 млрд на рік, контрабанда – 

25–70 млрд на рік тощо. Тож боро-
тись потрібно передусім із цими 
тіньовими схемами.

Не цивільні,  
а трудові відносини

Міністерство соціальної по-
літики пропонує внести зміни 
до Кодексу законів про працю, 
щоб зобов’язати роботодавців 
укладати трудові договори із 
працівниками замість цивіль-
но-правових. Зокрема, проект 
передбачає уточнення ознак 
трудових відносин. Це – періо-
дичність отримання винагороди; 
надання послуг за дорученням та 
під контролем компанії; отри-
мана винагорода становить 75% 
і більше доходу особи протягом 
6 місяців; компанія визначає 
тривалість робочого часу особи; 
особа виконує роботу чи надає 
послуги на робочому місці із 
дотриманням внутрішніх пра-
вил компанії та використовує її 
обладнання. Відносини можна 
назвати трудовими, якщо хоча б 
три з цих умов виконуються.

«Про фізичних осіб-підпри-
ємців мова не йде, вони як працю-
вали, так й працюватимуть. Але ті, 
хто намагається використовувати 
ці державні механізми для мінімі-
зації своїх платежів до бюджету, 
з ними ми будемо боротися», – по-
яснив міністр соціальної політи-

ки Андрій Рева, запевнивши, що 
закон не стосується працівників 
IT і фрілансерів. Утім, самі про-
грамісти вважають інакше.

Наступ на ІТ‑сферу?
В ІТ-галузі проект Мінсоцпо-

літики викликав гарячу дискусію. 
Регіональний директор компанії 
Microsoft в Україні Олександр 
Краковецький різко засудив цю 
ініціативу. На його думку, це спри-
чинить відкат галузі.

«Всі поїдуть? Не всі. Але по-
їдуть. Частина залишиться і піде 
в тінь, частина буде чесно платити 
податки, в когось все буде ок, в ба-
гатьох бізнес загнеться, і податків 
не будуть платити від слова зо-
всім», – вважає Краковецький.

Захищаючи свою позицію, 
програмісти апелюють до мобіль-
ності та низької ціни українських 
айтішників для аутсорсу, що їх 
забезпечує ФОП. За їхніми сло-
вами, нинішня ситуація сприяє 
розвитку галузі і є тим вагомим 
чинником, який стримує спеціа-
лістів від еміграції.

Більше того, в Асоціації 
«ІТ України» стверджують, що 
зараз програмісти-ФОПи до-
помагають наповнити місцеві 
бюджети, а отже, сприяють 
розвитку регіонів. Адже єди-
ний податок вони сплачують за 
місцем реєстрації, і він на 100% 
залишається на місцях.

Втім, причина дискусії кри-
ється якраз в обсязі податку, який 
може збільшитись щонайменше до 
20% у разі зміни моделі. Почесний 
президент Київської школи еконо-
міки Тимофій Мілованов вважає, 
що спрощена система оподатку-
вання ФОП створює нерівні умови 
для розвитку різних галузей.

«Люди і бізнеси, які протес-
тують проти пропозиції уряду, 
насправді протестують проти 
підвищення ставки податків, 
якщо ФОПи не можна буде вико-
ристовувати. Але це різні речі – 
створення прозорих і однакових 
правил гри для всіх і збільшення 
податків. Можна відмінити ФОПи 
і одночасно зменшити офіційні 
податки», – зазначив він.

Інші експерти зауважують, 
що ініціатива Мінсоцполітики 
в основному не зачепить програ-
містів, а більше торкнеться про-
давців, офіціантів, перукарів тощо. 
А щодо ІТ-галузі, то до її розвитку 
потрібно підійти зважено. Керів-
ник сектору IT Офісу ефективного 
регулювання Олександр Кубра-
ков переконаний, що держава 
повинна підтримувати галузь, 
розробивши адекватні принци-
пи оподаткування. Обговорення 
законопроекту Мінсоцполітики 
триватиме до 6 березня 2019 року.

Матеріал центру  
громадського моніторингу  

та контролю

Алла Гетьман

У вівторок, 26 люто-
го, в Домі української 
культури презентува-
ли виставку майстра 
народної творчості 
Тетяни Пащенко під 
назвою «Голка, що 
творить диво».

Народилась майстриня в ба-
гатодітній сім’ї колгоспників. Її 
батьки мали семеро дітей. Піс-
ля закінчення школи вступила 
до технікуму радіоелектроніки. 
Втім, доля внесла свої корективи. 
Мабуть, у кожної людини в житті 

трапляються обставини, які зму-
шують її переосмислити сенс 
буття та пробудити приховані 
внутрішні сили, талант – коли він 
є. Так склалося і в Тетяни Болес-
лавівни: взяти в руки голку її зму-
сила тяжка хвороба. Шансів на 
одужання лікарі не давали, однак, 
переборовши біль, у 2015 році 
майстриня почала вишивати.

«Ліками для мене стало ви-
шивання, яке забирало весь 
вільний час і було справою, що 
заполонила всю душу. За голкою 
забувала про тяжку хворобу та 
її наслідки. Першими робота-
ми були ікони. Вишиваючи їх, 
подумки молилася Богу, і він 
сотворив диво. Одна за одною 
народжувалися нові роботи – 
цікаві, не схожі між собою. На 
вишиваних картинах я зобра-
жувала релігійні сюжети, пор-

трети, природу, ліричну темати-
ку», – розповіла Тетяна Пащенко.

У коментарі журналістам 
майстриня розповіла, що при 
вишиванні деяких портретів, 
аби передати природність, на-
туральність у своїх роботах, 
Тетяна Болеславівна викорис-
товує більш як 400 відтінків. 
А головне в її роботах те, що всі 
вони вишиті не за стандартни-
ми схемами, які можна купити 
в магазинах чи на базарі.

«Я вишиваю ті картини, пор-
трети людей, які запали мені 
в душу. Схеми вишивки роз-
робляю сама, так, як це бачу 
та відчуваю. Саме тоді вдаєть-
ся максимально передати усю 
глибину й красу задуму», – за-
значила Тетяна Пащенко.

Своїми враженнями від по-
баченого з журналістами поді-

лилися й гості виставки.
«З першого погляду навіть 

не розумієш, що картина ви-
шита. Гама кольорів настільки 
широка й бездоганно виконана 
майстром, що картини сприй-
маються як живопис. Усі карти-
ни дуже різноманітні, не схожі 
одна на одну, враження просто 
неймовірні!» – зазначила жито-
мирянка Олена.

Це і не дивно, адже усі ро-
боти майстрині високо оцінені, 
про що свідчать грамоти, дипло-
ми та найтепліші записи у кни-
гах відгуків. Ті, кому пощасти-
ло доторкнутися до творчості 
Тетяни Пащенко, називають її 
диво-майстром високого класу 
сучасної вишивки.

Усі бажаючі ознайомитися 
з експозицією мають змогу до 
8 березня 2019 року.
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Іноді роль лиходія більш 
багатогранна, ніж роль святого...

Руслан Мороз

Театр у нашому 
житті – це можливість 
відчути багатогран-
ність нашого буття 
і навіть у найважчі 
моменти життя бачи-
ти все його кольори.

Тому ми ходимо до театру, 
тому дивимося фільми та читаємо 
книжки. В цьому бажання відчути 
кожну мить більш гостро, більш 
цікавіше. Ми пропонуємо нашим 
читачам інтерв'ю з відомим акто-
ром Житомирського академічного 
українського музично-драматич-
ного театру імені Івана Кочерги 
Максимом Петрівським.

�� Максиме, ви відомий 
актор нашого Житомир-
ського драмтеатру. Скільки 
років ви вже працюєте на 
нашій сцені?

– Я зараз офіційно знаходжусь 
на посаді актора драми вищої ка-
тегорії. Працюю в театрі восьмий 
сезон.

�� За цей час скільки ви 
вже зіграли ролей?

– Важко підрахувати, тому що 
багато було епізодичних ролей.

�� А головних ролей?
– Важлива будь-яка роль у те-

атрі. Це колективне мистецтво. 
А найважливіші ролі, які мені 
сподобались за характером обра-
за, це роль Карпа в «Кайдашевій 
сім'ї» – досить грубий чоловічій 
образ. Також роль німця Ганса 
у виставі «Ода радості». Там об-
раз, який абсолютно йде всупереч 
моїй природі, та хоча це малий 
епізод, він дуже важливий, і, як 
на мене, там вдалий персонаж, 
хоч і негативний. Роль Бенволіо 
у виставі «Любов та ненависть 
у Вероні» режисера Петра Ав-
раменка мені також дуже спо-
добалась. Остання робота – у ви-
ставі «Show Must Go On». У мене 
головна роль – Роберт ЛіПруіт. 
Мені подобається характер пер-
сонажу – людина прямолінійна, 
не любить шукати якісь підводні 
течі. Це людина совісті, людина 
слова. Такий характер було до-
сить складно показати на сцені, 
але я вважаю, що роль вдалась, 
і сподіваюсь, що також і глядачу 
це сподобається.

�� Чому тоді ви не зга-
дуєте роль у виставі «Вій», 

яка практично дала вам 
можливість отримати ви-
знання по всій країні? Ви 
стали відомим всій Україні!

– Ні, я не забуваю про це! Не 
можу сказати про визнання. Я ще 
мало зробив в плані акторської 
кар'єри, в мене не так багато ак-
торських робіт. Ось коли люди-
на подивилася виставу, їй щось 
сподобалося, запам'яталося, ось 
тоді так, можливо говорити про 
визнання. А поки що я так послі-
довно йшов до цієї ролі. На цю 
роль витрачено найбільше крові та 
поту акторського, вона дуже важка 
була для мене в плані фізично-
го, емоційного стану. Майже дві 

години ти знаходишся на сцені, 
навіть не маючи можливості по-
пити води, ну це такі акторські 
професійні складності. Але за-
галом роль Хоми Брута у виставі 
«Вій» є для мене знаковою як для 
актора. Складно було створювати 
цей образ. Також складно кожного 
разу знову переживати цей образ 
на сцені під час вистави, тому що 
є свої емоційні навантаження, які 
будь-який актор кожного разу пе-
реживає на сцені. Незважаючи на 
це, дуже хотілося би ще попрацю-
вати в подібних образах. Споді-
ваюсь, що у режисерів знайдеться 
для мене матеріал, в якому я би 
зміг показати себе, проявити так 
само, як проявив у цьому образі 
у виставі «Вій».

�� Скажіть, будь ласка, 
яке ставлення вашої роди-
ни до того, що ви працюєте 
в театрі. Вони взагалі з розу-
мінням ставляться до того, 
чим ви займаєтесь?

– Хочу зауважити, що я сам 
з села. Я навіть не пам'ятаю, коли 
потрапив вперше в театр, це було 
орієнтовно років у 18–20. Скажемо 

так, що я взагалі досить довго не 
розумів, що таке драматичний 
театр, що таке сцена. Аматорські 
виступи в мене були, такі ж самі, 
як у багатьох у школі. Гумор Павла 
Глазового я читав на концертах 
в свята з сільської сцени. В мене 
у планах навіть не було ставати 
артистом. Це випадковість, коли 
я вперше зайшов в інститут Лео-
ніда Івановича Данчука – Інститут 
культури та мистецтв, де він був 
директором. Та частинка випадко-
вості й привела мене до того, що 
я вирішив здобувати вищу освіту 
саме там.

�� Я знаю, що там тоді 
працювали дуже досвідчені 
та професійні викладачі.

– Безумовно! Я дуже багато по 
відношенню до професії актора 
отримав від Володимира Осляка, 
який виховував у мене, у моїх од-
ногрупників розуміння того, що 
ти робиш, що повинен донести до 
глядача. Саме Володимир Осляк, 
Олександр Чирков дуже багато 
дали мені в плані саме розуміння 
театрального мистецтва.

�� Добре, це більш тео-
ретична частина досвіду 
та навчання. Але ви досить 
довго опановували прак-
тичну частину професії 
актора під керівництвом 
Петра Авраменка в його те-
атрі-студії «Бурсаки». Мож-
на трішки про цю частину 
вашого життя?

– Я міг би назвати це не лише 
досвідом, це швидше була при-
года. Безумовно, робота з Петром 
Михайловичем щоразу – це щось 
особливе, епатажне! Він завжди 
намагається розкрити в людині 
максимум її можливостей, і я зі 
свого боку дуже вдячний йому 
за його працю, за його старання. 
Я поважаю його як професіонала 

і як друга. Ми працюємо в колек-
тиві, наш театр – це одна велика 
сім'я. Я дуже гордий, що можу 
називати його своїм другом.

Що можна сказати про «Бурса-
ків»? Це було вже після закінчен-
ня інституту, Петро Михайлович 
запропонував мені спробувати 
себе на одну з ролей у виставі 
«Ніч напроти Івана Купали», це 
за ранніми повістями Миколи 
Гоголя. Наш театр-студію «Бур-
саки» запрошували на закордонні 
виїзди. Ми, здається, шість країн 
Європи об'їздили з цією виставою. 
Всім дуже сподобалось. Громада 
українська за кордоном, діаспора 
українська, була дуже приємно 
вражена нашими виступами. Було 
багато побажань частіше бачити 
подібні колективи за кордоном, 
щоб у світі всі бачили, що укра-
їнці мають таку міцну культуру. 
Для нас це була пригода, тому 
що можливість побачити світ 
для хлопця з села – це було щось 
неймовірне!

�� Часто говорять, що 
мрією кожного актора є 
можливість зіграти Гамле-
та. Але я не так давно брав 
інтерв'ю в одного дуже відо-
мого народного актора, то 
він сказав, що ніколи, вза-
галі ніколи про це не мріяв, 
навпаки, його найбільшою 
мрією було зіграти найбіль-
шого злодія.

– Я зрозумів питання. На-
певно, для кожного актора не-
гативний персонаж є найбільш 
цікавим, тому що в ньому, мабуть, 
більше нюансів. Над негативним 
персонажем цікавіше працювати, 
шукати в ньому моменти, які гля-
дач сприймає найяскравіше. Мені 
здається, що полюбити легше, 
ніж зненавидіти, а виправдати – 
це для глядача досить складно 
і в той же час досить цікаво. По-
вернусь до ролі Хоми Брута. Якщо 
не чіпатти його внутрішній світ, 
в ньому також є частинка якогось 
злодія і бешкетника. Таких ще 
в народі називають людина-вітер. 
Що стосується питання, кого би 
я хотів зіграти, то, напевно, я над 
цим ще не так сильно замис-
лювався, але для мене зразком 
яскравого образу є Іван Миколай-
чук, який зіграв Василя у фільмі 
«Пропала грамота». Мені дуже 
подобається цей образ, який ге-
ніально створений! Він веселий, 
я навіть не знаю, як сказати, він 
просто крутий!

�� Не секрет, що актори 
підробляють часто на різ-
них кіно- та телепроектах. 
Я знаю, одного разу був 
дуже кумедний випадок.

– Так, мій перший досвід був, 
коли мене запросили в Київ на 
зйомки програми «Судові спра-
ви» – так, здається, тоді це нази-
валось. У мене роль була досить 
скромна, але я грав підсудного. 
І коли я приїхав до себе в село 
на батьківщину через деякий 
час, то вже цей сюжет вийшов на 
екрани, його показали по теле-
баченню, і я спочатку не зрозумів, 
що відбувається. Як кажуть, на 
мене спустили всіх собак: «То це 
Петрівського синок таке вчудив! 
Хто міг подумати, а така гарна та 
добра дитина була в школі!» Як 
виявилося, дуже багато людей ві-
рять у все, що показують по теле-
баченню, і мало хто замислювався 
над тим, що це – театральна по-
становка. Але тоді мені було не 
до сміху – неможливо кожному 
пояснити та розказати, як це 
відбувається насправді. Ось такі 
бувають казуси. В цілому я мало 
брав участь у кінозйомках, але 
я хочу відмітити роботи Петра 
Авраменка, які також дали мені 
чималий поштовх до своєрідного 
визнання. Це була робота над об-
разом барона Івана Максиміліа-
новича де Шодуара. Спочатку це 
був жартівливий ролик на День 
міста, де були задіяні таки постаті, 
як Ріхтер, Корольов, Короленко та 
мій персонаж – барон де Шодуар. 
І потім, коли ми зняли короткоме-
тражний документальний фільм 
про життя барона Івана Макси-
міліановича де Шодуара, де мені 
випала головна роль, було дуже 
цікаво працювати. Знову це ж до-
свід, і маю мрію, що випаде шанс 
взяти участь у зйомках повноме-
тражного фільму.

�� Дуже багато дітей 
у дитинстві мріють стати 
акторами, митцями, видат-
ними особистостями. Але 
потім все це зникає. Чому?

– Я вважаю, що неважливо, 
хто ти: електрик, слюсар, сантех-
ник, водій тролейбуса чи актор 
на сцені, в тебе є свій талант ті не 
варто його закопувати. Дітям по-
трібно не зупинятися ні на чому! 
Подобаються танці – танцюй, 
набридли танці, захотів на фут-
бол – займайся футболом, набрид 
футбол – захотів малювати… Поки 
ти ще дитина, ти розвиваєшся, 
шукаєш свій напрямок у майбут-
ньому житті. Тому я наполягаю на 
цьому – не потрібно зупинятись! 
Завжди потрібно йти вперед, шу-
кати себе й свій майбутній шлях! 
Ти в змозі бути творцем у будь-
якій галузі, в будь-якій професії! 
Тоді тебе будуть цінувати саме за 
твої професійні здібності.

Повна версія інтерв̀ ю – на 
нашому сайті.
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

•	Reimer Jobs	шукає	спеціалістів	у	сфе-
рах:	будівництво,	архітектура,	робочі	
спеціальності,	виробництво,	с/г,	агро-
бізнес,	сфера	обслуговування	та	інше.	
(097)1620067(063)1167424.

• АВТОМЕХАНІК, АВТОСЛЮСАР. ГРАФІК 
РОБОТИ 8:00-17:00. ЗАРОБІТНА ПЛАТА-
300ГРН/ДЕНЬ. 0987100656

БУРОВІ БРИГАДИ НА УРБ 2-А-2 З Д/Р. 
З/П ВИСОКА. ДОВГОТРИВАЛІ ВІДРЯ-
ДЖЕННЯ В МОСКОВСЬКУ ОБЛ.. ВАХТО-
ВИЙ МЕТОД РОБОТИ ПРЯМИЙ РОБОТО-
ДАВЕЦЬ. ЛІЦ. АЕ №460901 ВІД 9.10.2014 
+7(925)4527141(VIBER)

• ВОДІЇ  КАТ  С.  РОБОТА  ПО  УКРАЇНІ, 
З/П ДОГОВІРНА, Д/Р ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. 
З В О Н И Т И   З   0 9 . 0 0   Д О   1 7 . 0 0 . 
0981517788,0981517798СЕРГІЙ

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

ВОДІЙ КАТ Е. РОБОТА ПО КИЄВУ. ІНО-
ГОРОДНІМ ДОПОМАГАЄМО З ЖИТ-
ЛОМ.. ЗП ВІД 14 000 ГРН. ДЕТАЛІ ПО 
0672424267АНТОН

•	Диспетчер цеху,	токар,	зварюваль-

ник,	слюсар,	плазморізчик,	пресуваль-

ник,	фрезерувальник,	електрик,	різаль-

ник	мет.	0504927524

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДГОТОВКУ ДО-
КУМЕНТІВ НА КАРТУ ПОЛЯКА ТА 
КАРТУ СТАЛОГО ПОБИТУ (З ПОЛЬ-
СЬКИМ ПОХОДЖЕННЯМ). 0996678677, 
0634495010,0685427497

• ЛІКАР-СТОМАТОЛОГ НА ВЗАЄМНОВИ-

ГІДНИХ УМОВАХ ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН 

В ПРИВАТНУ СТОМАТОЛОГІЮ. ДЕТАЛІ 

ЗА 0976626417

• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ РЕ-

ЖИМУ І ОХОРОНИ ПОТРІБНІ НА РОБОТУ. 

ВИМОГИ: НЕСУДИМІ, ФІЗИЧНО ЗДОРОВІ. 

Г/Р 1/3. З/П ВІД 7500ГРН. 0974870271

МОНТАЖНИКИ ПІДВІСНИХ ВЕНТИЛЮ-
ЄМИХ ФАСАДІВ ТА СВІТЛОПРОЗОРИХ 
ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ. РО-
БОТА В М. КИЇВ. ВИСОКА З/П (ВИПЛАЧУ-
ЄТЬСЯ 2 РАЗИ В МІСЯЦЬ). ІНОГОРОДНІМ 
ДОПОМОГА З ЖИТЛОМ. ДЕТАЛІ ОБГО-
ВОРЮЮТЬСЯ. 0981906319,0987012449

•	Оператор верстатів	з	ЧПУ,	форму-

вальник,	плавильник,	зачисник-наждач-

ник,	шліфувальник,	свердлувальник.	

Гуртожиток.	0504927524

• ОФІЦІАНТ В КАФЕ (ВУЛ. ЩОРСА, 59). ВСІ 

ДЕТАЛІ ОБГОВОРЮЮТЬСЯ ПРИ СПІВБЕ-

СІДІ. 0984851046

•	Охоронник, зп	8400	грн.	за	місяць.	

Вахтовий	метод	роботи.	Проїзд	та	про-

живання	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.	0952858123,067420644

9,0734069918

•	Польсько-укр.агенція. Візи	на	Поль-

щу,	Чехію,	Естонію,	США,	Канаду,	

Англію.	Робота-Пол,	Чех,	Нім,	Швец,	

Естон,	Словак.	0674550664.
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•	Работа в	Польше,	Чехии,	Латвии,	Изра-
иле	.	Оформление	и	проезд	за	наш	счет.	
З/п	от	20	000	до	60	000	грн.	0685859090

• РОБОТА В ЧЕХІЇ: ЗИМОВА ОБРІЗКА ПЛО-
ДОВИХ 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

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗ-
БИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТО-
ПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДО-
СТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. 
WWW.RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO2@
GMAIL.COM., (050)9242613,(050)5158585
,(067)9040066

•	Робота в	Європі	для	фахівців	і	різно-
робів.	(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,	
0979391431,0662731011,0800212324

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК ЗАПРОШУ-
ЄТЬСЯ НА ПІДПРИЄМСТВА ТОВ ЕЛЕК-
ТРОХАЗОХІМ. ДОСВІД РОБОТИ НЕ 
ОБОВ*ЯЗКОВИЙ, ПРОВОДИМО НА-
ВЧАННЯ. З/П 6000-7000ГРН. ОФІЦІЙ-
НЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, СОЦ.ПАКЕТ. 
0974416861,0974802728.

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

• ТЕРМІНОВО  НАБИРАЄМО  МУЛЯ-

РІВ НА БУД-ВО КОТЕДЖІВ У ЛИТВІ, 

ОФІЦ.  ПРАЦЕВ.  ЗП  ВІД  25000  ГРН. 

НАК.  МСПУ  №1196  ВІД  22.08.2018 

ПРО ВИД. ЛІЦ. З ПОСЕРЕД. В ПРАЦЕВ-

НІ.  0689423495  (VIBER,WHATSAPP), 

0689423549VIBER,WHATSAPP)

•	Терміново! Потрібні	робітники	в	

Чехію,	Литву,	Польщу.	Офіційно.	

Відкриття	віз.	Л.МСПУ125-17.02.16.	

0685857654,0951341133

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИ-
КИ. ЧАСТИЧНАЯ ИЛИ ПОЛНАЯ 
ЗАЙНЯТОСТЬ.  ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО. ЗП 5500ГРН. ПЛА-
ВАЮЩИЙ ГРАФИК РАБОТЫ. ДЕТАЛИ 
ПО 0978101575,0931611051,ОКСАНА-
ПЕТРОВНА

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	Жи-
томира	(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. VIP-КЛАСУ, 
ЄВРОРЕМОНТ,   В  ЦЕНТРІ   МІСТА, 
250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ. 
0665711000,0977228822

3. АВТО 

3.3. Автомобілі. Куплю 

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬ-ЯКИХ МА-
РОК, В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП, 
НЕ РОЗМИТНЕНІ, ПРОБЛЕМНІ. ДОРОГО. 
0976484669,0635852350
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  

електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. 2-поверх. житл. будинок заг.пл. 137,7 кв.м., житл.пл. 55,6 кв.м., та зем.ділянка 

пл. 0,022 га, К/Н18101363:00:07:022:0018 за адресою: м. Житомир, вул. Новопівнічна, 
26 А. Дата торгів: 21.03.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №333582;

2. Житл. будинок заг.пл. 67.9 кв.м. із надвірн. спорудами за адресою: Житомирська 
обл., Житомирський р-н, с. Дубовець, вул. Кооперативна, 12. Дата торгів: 25.03.2019 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №333990;

3. Зем. ділянка заг.пл. 0.16 га, К/Н1822087200:02:001:0144, за адресою: Житомирська 
обл., Житомирський р-н, с. Тетерівка. Дата торгів: 25.03.2019 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №333929;

4. Зем. ділянка К/Н1822080900:05:000:0751, пл. 0.9066 га, знах. на терит. Василів-
ської сільради, Житомирського р-ну, Житомирської обл. Дата торгів: 25.03.2019 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №334105;

5. 2-кімн. квартира заг.пл. 52.5 кв.м., за адресою: м. Житомир, просп. Миру 6, 
кв.35. Дата торгів: 27.03.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №334271 
(уцінено лот № 327027);

6. Житл. будинок заг.пл. 67,5 кв.м., житл.пл. 35,4 кв.м., та зем.ділянка пл. 0,14 
га, К/Н1820355600:01:005:0113 за адресою: Житомирська обл., Андрушівський р-н, 
смт. Червоне, вул. Лисенка, 14. Дата торгів: 27.03.2019 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №334270 (уцінено лот № 327945);

7. Нежитл. будівля магазину, заг.пл. 315,8 кв. м., за адресою: Житомирська 
обл., м. Коростень, вул. Фрунзе, №16 А. Дата торгів: 27.03.2019 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №334198.              

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	відхо-

ди	з	пилорами)	з	доставкою	на	дом.	

0673911769

4.25. Буріння свердловин, 
колодязі. Послуги 

ПП ФОНТАН: БУРІННЯ, РЕМОНТ, ТАМПО-
НАЖ СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ, МОНТАЖ 
НАСОСНОГО ОБЛАДНАННЯ. 0677855628, 
0677723483

4.39. Опалювальне 
обладнання. Продам 

•	Котли твердопаливні,	піролізні,	шах-

тні.	Теплоакумулятори.	Від	виробника.	

Доставка	по	Україні.	Найкраща	ціна	без	

посередників.	http://termico.com.ua,	050

3292211,0673292211,0933292211

6. ПОСЛУГИ 

6.5. Кредити. Ломбарди 

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

6.7. Вантажоперевезення. 
Спецтехніка 

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

6.13. Ремонт техніки 

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

6.17. Послуги. Iншi 

•	Виготовляємо, реалізуємо.	Опален-
ня	для	цехів,	виробництва,	сушильних	
камер,	теплиць,	пташників,	складів,	
магазинів,	ангарів,	автомийок,	СТО.	
Монтаж	під	ключ.	Потрібні	дилери,	
представники.	0666008784,0680450764

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ НА 
ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ, В 
КОРОТКИЕ СРОКИ. ВОЗМОЖНА ПО-
КУПКА КРЕДИТНЫХ, ПРОБЛЕМНЫХ, 
П О С Л Е  Д Т П  А В Т О М О Б И Л Е Й . 
0962494994,0983098010ЯРОСЛАВ

КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ: 
ЦІЛЕ, ПІСЛЯ ДТП, ПОТРЕБУЮЧЕ РЕМОН-
ТУ, ПРОБЛЕМНЕ, КРЕДИТНЕ, АРЕСТО-
ВАНЕ, БУДЬ-ЯКОЇ МАРКИ. ЕВАКУАТОР. 
ШВИДКО. 0980066600,0976646575

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

• АГРОЗАПЧАСТИНИ ДО ОБПРИСКУ-
ВАЧІВ, ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ, ЗЕРНОЗБИР. 
КОМБАЙНІВ, КОСАРОК, КАРТОПЛЕЗБИР. 
КОМБАЙНІВ, КАРТОПЛЕСАДЖАЛОК, КО-
ПАЧОК; ШИНИ, КАМЕРИ. WWW.AGROKOM.
IN.UA.  (099)2012978,  (067)6713553, 
(063)9628236

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

•	Запчастини до	китайських	мінітракто-
рів	Фотон,	Донг	Фенг	Сінтай,	Джинма,	
ДТЗ	та	інші.	www.agrozone.com.ua	.	(05
0)1811180;(097)1811011;(093)0881880.

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

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

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

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

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

4.2. Будівельні, ремонтні 
роботи. Послуги 

•	Бригада дівчат	викон.малярні	роботи	
різної	склад,	декор.штукатурка	(вене-
ціанська,	марсельський	віск	та	багато	
інших),	утепл.буд,	короїд,	байрамікс.	
0633571633,0982599951Зоя

4.3. Інструмент будівельний. 
Продам 

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

тел.: 097-440-16-93

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

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

Продам/куплю
піддони

тел.: (068) 838-88-38

нові та вживані
вигідна ціна

•	Демонтаж, знесення	будь-яких	

будівель	і	споруд.	Вивіз	сміття,	

підготовка	майданчика.	Демонтаж	

промислового	обладнання.	Висо-

тні	роботи.	Порізка	та	вивезення	

металобрухту.	Купуємо	ангари.	

0977317937,Микола.

ЗАПРОШУЄМО УСІХ БАЖАЮЧИХ ДІ-
ТОК ТА ЇХ БАТЬКІВ ВІДВІДАТИ НАШ 
МАЙСТЕР КЛАС З ДИТЯЧОЇ ФЛО-
РИСТИКИ. ЯКИЙ ВІДБУДЕТЬСЯ 11-ГО 
ТРАВНЯ У М. ЖИТОМИР. УСІ ДЕТАЛІ 
ЗА НОМЕРОМ VIBER +380975160045, 
WHAT`S APP +380975160045 
EMAIL:ARTSTUDIODEDESIGN1@
GMAIL.COM

•	Котли твердопаливні	"Кобзар"	на-

дійні,	сучасні,	прості.	Сталь-4	мм,	

площа	100-300м2.	www.frezer.com.

ua,	0961059178,0473631062

•	Купити збудник	для	чоловіків,	жі-
нок!	Вперше-жіноча	Віагра!	Акцій-
на	ціна-750	грн.-12	шт	(упаковка).	
0962000369,doctor.sells.com.ua

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

•	Міжнародні пасажирські	перевезен-
ня:	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,(067)9112004

ПОЗИКА З МІНІМАЛЬНИМ ПАКЕТОМ 
ДОКУМЕНТІВ. ПРАЦЮЄМО З УСІЄЮ 
УКРАЇНОЮ. 0970683443,0954977115

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

8. РІЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИ-
ЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ 
0505580047, 0412447919

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК, ВИ-
ДАНИЙ НА ІМ"Я БРОДОВСЬКИЙ ДМИТРО 
АНАТОЛІЙОВИЧ, ВИДАНИЙ 2006РОКУ, 
ВВАЖАТИ НЕ ДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО ПОСВІДЧЕННЯ ДИТИНИ 
БАГАТОДІТНОЇ СІМ`Ї, ВИДАНЕ НА ІМ`Я 
МАЙДАНЮК ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО ПОСВІДЧЕННЯ УЧАСНИ-
КА БОЙОВИХ ДІЙ, ВИДАНИЙ НА ІМ`Я 
СКИДАН ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ 
01.08.1960 Р.Н., СЕРІЯ АА №572584 
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

ЦЕГЛАЦЕГЛА

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

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

ГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИ

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

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

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

КОЛОДЯЗНІ 
КІЛЬЦЯБУДСУМІШІ

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

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

ФУНДАМЕНТНІ 
БЛОКИ

БЕТОН и РАСТВОР

ДОСТАВКА

096 952 45 40, 093 338 71 81

МИКСЕР (КАМАЗ)
МАРКА ОТ 100 ДО 500

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• Песок
• Щебень
• Бут
• Навоз

• Земля
• Отсев
• Строй-
   мусор

ЗИ
Л 

КА
МА

З

ГРОШІ ГОТІВКОЮ
Кредит
готівкою

Тел.:067-44-05-733
Тел.:0412-55-15-14

Живи сьогодні!
Гроші є!
Від 1-го до 14-ти місяців;
Від 2000 до 30000 грн;
Без страховок та прихованих комісій

Копання та чистка криницьКопання та чистка криниць

Житомир та область
Тел.: (067) 941-03-20

Машиною та вручну. Буріння 
свердловин. Залізобетонні 
кільця в асортименті.
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засобу масової інформації серії ЖТ № 222/599 Р 
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від партнеріввід партнерів

читай свіжий номер газети тутчитай свіжий номер газети тут

кафе
«Alyssum»

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

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

Ресторан
«Замковий»

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

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,

Люля-кебаб - 28,4 грн.

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

46-03-04

Паб
«Файна кнайпа»

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

Кафе
«Тераса»

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

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

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Ресторан
«Порцеляна»

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73

(096) 982-37-11

Кафе
«Пантера»

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

42-60-86

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.

Більярд

Кафе
«Танюша»

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

Кафе
«Таймир»

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

(063) 077-39-47

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Піца
«Челентано»

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

43-86-46

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

«Овочі гриль»

Піца
«Челентано»

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

42-21-00

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»

35 грн

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

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

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

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

Кафе
«Джерельце»

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

24-38-49

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Кав’ярня
«+Кава»

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь

в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.

Кухмістерська
«Історія»

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

(073) 440-67-00
(096) 440-67-00
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• Інтелект не передається від 
батька до сина. Інтелект від батька 
може передаватися тільки доньці.

• Більшість видів онкологічних 
захворювань, приблизно 90–95% 
випадків, обумовлені факторами 
навколишнього середовища. Решта 
5–10% обумовлені спадковістю.

• ДНК відбитків пальців є 
набором маркерів ДНК, який є 
унікальним для кожної людини, 
крім однояйцевих близнюків, так 
як однояйцеві близнюки мають 
однакові гени на 100 відсотків.

• Існує генетичне захворю-
вання, яке називається синдром 
Ларона, що призводить до низь-

корослості, збільшення тривалості 
життя, а також набуттю імунітету 
до раку і діабету.

• Один з кожних 4 мільйонів 
омарів народжується з рідкісним 
генетичним дефектом, який пе-
ретворює його в синій колір. На 
жаль, ці цінні тварини рідко до-
живають до дорослого життя, бо 
яскравий колір ракоподібних при-
ваблює хижаків.

• Вважається, що якщо б ви 
друкували зі швидкістю шістдесят 
слів за хвилину по вісім годин на 
день, у вас би пішло приблизно 
п’ятдесят років на те, щоб надру-
кувати геном людини.

• Майже у всіх клітинах нашо-
го організму є ДНК, за винятком 
еритроцитів. Мітохондріальна 
ДНК (мтДНК) знаходиться в мі-
тохондріях і передається тільки від 
матері дитині, тому що мітохондрії 
містяться тільки в яйцеклітинах, 
в сперматозоїдах їх немає.

• Багато країн, включаючи 
США і Великобританію, ведуть 
базу даних ДНК засуджених зло-
чинців.

• Вся наша послідовність ДНК 
називається геномом. Крім того, вся 
наша послідовність ДНК могла б за-
повнити двісті одну тисячу сторінок 
телефонних довідників Нью-Йорка.

Гороскоп на тиждень 27 лютого - 5 березня

ОВЕН
Можливе поновлен-

ня давніх зв'язків. Уни-
кайте конфліктів. Зміцнюйте 
взаємини з діловими партне-
рами та коханими.

ТЕЛЕЦЬ
Сприятливий час. 

Ловіть вдалі моменти, 
радійте життю і звільняйтесь 
від шкідливих звичок. 

БЛИЗНЮКИ
На вас чекають ці-

каві події та корисні 
зустрічі. Однак не форсуйте 
події й не намагайтеся робити 
десять справ одночасно. 

РАК 
Не мучте себе зайви-

ми перевантаженнями, 
присвятіть час детальному пла-
нуванню, вивченню ситуації та 
самовдосконаленню.

ЛЕВ
Швидкий прогрес 

у справах навряд чи 
можливий, тому краще запас-
тися оптимізмом і терпінням. 
Не дозволяйте втягнути себе в 
чужі інтриги.

ДІВА
Зараз бажано не 

провокувати відкри-
того протистояння у колективі 
та родині. У вихідні бажано ні 
з ким не сваритися, особливо з 
батьками та дітьми. 

ТЕРЕЗИ
 Цікавий період, ба-

гатообіцяючі зустрічі. 
Не пробуйте використовувати 
всі можливості відразу. Краще 
прислухайтесь до інтуїції.

СКОРПІОН
Тиждень насичений 

різними подіями й вима-
гає активних та рішучих дій. Зараз 
важливо не піддаватися емоціям 
і не розмінюватися на дрібниці. 

СТРІЛЕЦЬ
Ви з легкістю розбе-

ретеся і з роботою, і з 
особистим життям. А от фінан-
совими питаннями займатися 
поки не варто. 

КОЗЕРІГ
Будьте уважніші, 

спритніші, уникайте 
помилок та запізнень. 

У вихідні вдасться спокійно ви-
рішити давні організаційні та 
побутові проблеми.

ВОДОЛІЙ
Спокійно поставтеся 

до несподіваних змін. 
Не вірте компліментам 

й обіцянкам. Постарайтеся зни-
зити робоче навантаження до 
мінімуму.

РИБИ
Сприятливий період 

для втілення ідей у ре-
альність. Ділова поїздка може 
розчарувати, тому краще її пе-
ренести. 

Цікаві факти про спадковість



Як приборкати дракона 3: 
Прихований світ

Жанр: мультфільм, комедія
Далеко не завжди дракони та люди жили в 

мирі. Багато років вони воювали, не розуміючи, 
як можна існувати разом. Але завдяки Іккінгу, 
молодому синові вождя Стоїка, нарешті було 
досягнуто спокій. Він разом зі своїм драконом 
Беззубиком змогли помирити людей і драконів, 
змусили їх жити разом і ділити острів, їжу та 
ціле життя одне з одним. Навіть виявилося, що 
Беззубик не такий і унікальний – існує самка 
його виду,  і між ними явно зароджується симпа-
тія... Щастя не могло тривати вічно – на острів 
насувається армада мисливців за драконами.  

Наркокур'єр 
Жанр: детектив, драма, кримінал
90-річний ветеран Другої світової війни 

Ерл Стоун після такого довгого часу свого 
життя майже нічого не має. Чоловік завжди 
ставив роботу набагато вище сім'ї – як під-
сумок, із дружиною нічого хорошого, а діти і 
зовсім майже про нього забули. Та й бізнес, 
у який Ерл так довго вкладався, скоро 
закриється. Вельми несподівано старому 
запропонували просту роботу, за яку будуть 
багато платити – потрібно лише водити 
машину. Від таких пропозицій складно від-
мовитися, ось і Ерл погодився. Але він не 
знав, що саме буде возити – так 90-річний 
чоловік став наркокур'єром.  

Парк атракціонів 
Жанр: мелодрама
Події розгортаються у Стокгольмі незадов-

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

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

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

Шукаєш стабільну роботу
та стабільну заробітню
плату без обмежень ?

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

067 4128981

РЕКЛАМНА КОМПАНІЯ

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