
ЗЕМЛЯ ДЛЯ 
ОБРАНИХ: оборудки 
в Станишівській ОТГ

Масло Селянське 72,6%
200 г, ТМ «Наш Молочник»

3240

Сосиски «Троє Поро-
сят» в/г СГУ ТМ ЖМГ

9870

Сік Томатний 0,95 л
ТМ «Садочок»

1575

Вівсяні Пластівці 0,4 кг 
ТМ «Хатинка»

710

Хліб «Селянський» 
800 г ТМ Золотий коровай

1440

СЕРЕДА

РЕКОМЕНДОВАНА 
ЦІНА

грн500

№ 10 (726)    20.03.2019 Га
зе

та
 є

 ч
ле

но
м

 В
се

св
іт

нь
ої

 г
аз

ет
но

ї А
со

ці
ац

ії

РОЗСЛІДУВАННЯ

с. 5с. 9

Чи покарають чиновників 
управління культури та  
туризму за розкрадання?

Не годувати шахраїв. Чому необхідна 
верифікація соцвиплат

Землі Станишівської ОТГ 
стали для високопосадовців 
не лише місцем, де вони 
проживають, а й місцем, де 
можна добряче підзаробити 
на земельних схемах. с. 16-17
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Анастасія Ліберман

Аби згадати геро-
їв-добровольців, на 
майдані Корольова зі-
бралось кілька сотень 
житомирян. Присутні 
вшанували пам'ять 
загиблих військовос-
лужбовців і виконали 
спільну молитву за 
Україну.

День українського доброволь-
ця – свято, що відзначається в Укра-
їні 14 березня. День установлений 
17 січня 2017 року Верховною Ра-
дою України з метою вшанування 
мужності та героїзму захисників 
незалежності, суверенітету та те-
риторіальної цілісності України, 
сприяння дальшому зміцненню 
патріотичного духу в суспільстві, 
посиленню суспільної уваги та 
турботи до учасників доброволь-
чих формувань та на підтримку 
ініціативи громадськості.

«Варто зазначити, що до-
бровольці – це не тільки бійці 
добровольчих батальйонів «Ай-
дар», «Азов», «Донбас», «Правий 
сектор», «Дніпро‑1» та інших, а це 
й люди, які пішли у військкомати 
навесні 2014 року з метою захи-
щати власну державу, це бійці 
першої, другої, третьої хвиль 
мобілізації. Ми всі знаємо, що на 
Житомирщині є 30‑та механізо-
вана бригада, 95‑та бригада, 26‑та 
бригада. І всі люди, які пішли на 
схід, вони й є добровольцями. 
Саме тому це – свято для всіх вій-
ськовослужбовців, які захистили 
Україну в 2014 році», – сказав жи-
томирянин Михайло Сліпченко.

«Ми сьогодні згадуємо і поле-

глих героїв, і тих, які сьогодні від-
дають останні сили заради нашої 
держави, заради нашого майбут-
нього. Я з гордістю вшановую усіх 
українських військових! Дуже при-
ємно, що наше місто є осередком 
у вихованні новоспечених вояк», – 
переконана житомирянка Марина 
Олексіївна Мельниченко.

Наприкінці заходу учасни-
ки мітингу поклали квіти до 
пам’ятника Героям Небесної Сотні.

Нагадаємо, у 2014‑му році 
перші 500 бійців‑добровольців 
Самооборони Майдану прибули 
на тренувальну базу під Киє-
вом – Нові Петрівці для форму-
вання першого добровольчого 
батальйону.

Анастасія Ліберман

На вулиці Михай-
лівській пам’яті укра-
їнських добровольців 
присвятили фотовис-
тавку «Суворі будні 
АТО» та фотосушку 
«Фото з передової».

Житомиряни та гості міста, 
серед яких більшість молоді, 
прийшли на головну пішохідну 
вулицю, аби згадати та підтри-
мати тих, завдяки кому Україна 
відстоює свою незалежність.

«Дуже цікаві роботи фо-
тографа. А в світлинах багато 
болю, на деяких – щастя та ра-
дості, а загалом дуже глибокі 
роботи. Можна годину стояти 
та роздивлятись», – поділився 
враженнями студент Орест За-
кувіський.

«Ми не байдужі до життя 
наших військових. Так як немає 
змоги поїхати і власними очима 
подивитись на будні в зоні ООС, 
то ось саме такі фотовиставки – 
це нагода спостерігати за тим, як 
же живеться нашим героям», – 
сказала житомирянка Світлана 
Мариновська.

Організаторами виставки ви-
ступили міський Центр соціальної 

допомоги учасникам АТО/ООС 
спільно з управлінням культури 
міської ради та місцеві громадські 
організації.

Також на головній пішохід-
ній вулиці міста для присутніх 
на виставці виступали зразко-
вий аматорський фольклорний 
ансамбль «Джерельце» і пред-
ставники національної скаутської 
організації «Пласт».

23 березня у школя-
рів Житомира роз-
почнуться весняні 
канікули.

Про це повідомляє департа-
мент освіти Житомирської міської 
ради.

Вже з 23 березня у закладах 
загальної середньої освіти міста 
розпочнуться весняні канікули, які 
триватимуть 9 днів. Заступник ди-
ректора департаменту освіти місь-

кої ради Раїса Кошевич розповіла, 
що на початку навчального року 
департаментом освіти було нада-
но рекомендації щодо шкільних 
канікул на 2018–2019 навчальний 
рік. Відповідно до рекомендацій за-
кладами було погоджено терміни 
весняних канікул з 23 до 31 березня 
2019 року.

Нагадаємо, у 24 денних загаль-
ноосвітніх школах, 3 гімназіях, 4 
ліцеях, колегіумі, 1 вечірній школі, 
6 навчально‑виховних комплексах, 
3 приватних школах навчається 
31077 учнів 1‑х – 11‑х класів.

Анастасія Ліберман

У нових платіжках 
на газ за лютий цьо-
го року зникла графа 
«Субсидія». Чому так 
сталось та як плати-
ти – читайте в мате-
ріалі.

Уряд змінив механізм суб-
сидування населення, запро-
вадивши монетизацію. Тому 
рахунки за газ у лютому вже 
не  міс т и т им у т ь  с у бс и д і й. 
Cпоживачам, яким призначена 
житлова субсидія у 2018 році, її 
видадуть «живими грошима». 
Ними субсидіант повинен са-
мостійно розрахуватися за спо-
житий газ. Які зміни чекають на 
жителів міста та області, розпо-
вів директор ТОВ «Житомиргаз 
Збут» В’ячеслав Тарасов.

«Відтепер субсидіанти са-
мостійно мають платити за газ 
грошима, які віднедавна держава 
видає на руки українцям. Опла-

тити рахунки за спожитий газ 
можна будь‑яким зручним спо-
собом: у будь‑якому відділенні 
банку, Укрпошти, через особис-
тий кабінет, платіжні сервіси 
та навіть Viber. За рахунками 
споживачі повинні розрахува-
тися впродовж 5 днів після їх 
отримання, за розрахунковими 
книжками – до 10 числа наступ-
ного місяця. З усіх питань субси-
дій, як і раніше, треба звертатись 
до УПСЗН, за гроші готівкові до 
«Ощадбанку» чи «Укрпошти», – 
інформує В’ячеслав Тарасов.

ВАЖЛИВО! Якщо спожи-
вач газу не оплатить повніс-
тю рахунок і заборгованість 
складе 340 грн, то він не отри-
має субсидію на наступний 
період.

Як стало відомо журналістам 
«20 хвилин», борги за спожитий 
газ по області значно зросли за 
останній час, і на сьогодні сума 
боргу за рахунками споживачів 
становить 712 млн грн (проти 
555 млн грн станом на 1 січня 2019 
р.). Також держава має борг за 
субсидії перед місцевою газовою 
компанією у сумі 129 млн грн. 
Через це наразі тривають суди.

У Житомирі відзначили День 
українського добровольця

«Суворі будні АТО»:  
у Житомирі відбулась фото-
виставка, присвячена військовим, 
що несуть службу в зоні ООС

Житомирські 
школярі йдуть  
на канікули

Шалені суми 
у платіжках: 
«Житомиргаз» 
інформує, чому в 
рахунках за лютий 
не врахована 
субсидія
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Тисячі українців не 
можуть проголосувати за 
місцем своєї реєстрації, 
оскільки є вимушеними пе-
реселенцями з окупованих 
Донбасу і Криму. Частина 
громадян навчається або 
працює в інших містах.

У всіх цих випадках слід подбати про 
включення в реєстр виборців за фактичним 
місцем проживання, щоб віддати свій голос 
за кандидата в президенти 31 березня. Як 
це зробити правильно, розповідає Центр 
громадського моніторингу та контролю.

Крок 1. Оберіть зручну вам  
виборчу дільницю

Найперше знайдіть виборчу дільницю, 
у якій вам буде зручно проголосувати. Пере-
лік усіх дільниць міститься на офіційному 
сайті Державного реєстру виборців (drv.gov.
ua). Шукати можна у розрізі округів або 
адміністративно‑територіальних одиниць 
(областей). Обравши найзручнішу дільни-
цю у вашому населеному пункті, запишіть 
її номер та адресу.

Крок 2. Підготуйте документи, 
які підтверджують необхідність 
тимчасової зміни місця 
голосування

За законом «Про Державний реєстр 
виборців», звернення виборця про тим-
часову зміну місця голосування повинне 
бути мотивованим. Причиною зміни 
може бути службове відрядження, 
проживання не за місцем реєстрації, 
робота або навчання у відповідному 
населеному пункті або державі, пере-
бування на лікуванні тощо. У кожному 
з цих випадків потрібно подбати про 
документи, які підтверджують причину. 
Ними можуть бути довідка з місця на-
вчання чи роботи, договір оренди житла, 
путівка в санаторій, проїзні документи, 
довідка про взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи.

Крок 3. Подайте заяву до 
Державного реєстру виборців (ДРВ)

Кожен громадянин, який хоче змінити 
місце голосування, повинен подати заяву 
до відповідного органу ведення Державного 
реєстру виборців. Наприклад, якщо ви-
борець хоче проголосувати у Житомирі, то 
повинен звернутись у відділ ведення ДРВ 
Богунської районної ради (вул.Перемоги, 
55) або у відділ ведення ДРВ Корольов-
ської районної ради (пл. Польова, 8). Для 
бажаючих проголосувати у Романівському 
районі – до відділу ведення ДРВ апарату 
Романівської РДА (вул. С. Лялевича, 2, смт 
Романів, Романівський р‑н, Житомирська 
обл). Контакти всіх відділів опубліковані 
на сайті drv.gov.ua.

У заяві виборцю необхідно зазначити 
номер дільниці чи адресу, за якою він ба-
жає проголосувати. Також слід долучити 
документи, що підтверджують необхідність 
тимчасової зміни місця голосування. Під 
час подачі документів потрібно пред’явити 
паспорт громадянина України або тимчасове 
посвідчення громадянина України. Військо-
вослужбовці можуть скористатись посвідчен-
ням військового або ж військовим квитком.

Варто зауважити, що виборці, які є 
переселенцями з анексованого Криму та 
окупованих територій Донецької і Луган-
ської областей, можуть не підтверджувати 
необхідність зміни місця голосування до-
датковими документами.

Державний реєстр виборців не приймає 
заяв поштою, тож виборець повинен подати 
документи особисто. Останній строк подачі 
для голосування за президента – 25 березня.

Крок 4. Перевірте себе  
у списку виборців

Кожен може перевірити, чи включений 
він у список виборців. Для цього слід за-
йти в Особистий кабінет виборця на сайті 
drv.gov.ua. Якщо у Державному реєстрі 
виборців помилкова інформація, її можна 
змінити до 26 березня.

У ДРВ наголошують, що тимчасова змі-
на місця голосування без зміни виборчої 
адреси є одноразовою. Це означає, що у разі 
проведення другого туру президентських 
виборів заяву доведеться подавати повторно.

Перед виборами 
обов'язково потрібно пере-
вірити себе у списках вибор-
ців. Щоб уникнути прикро-
щів, так би мовити.

Годинник цокає – вибори наближають-
ся. Перший тур президентських виборів 
в Україні відбудеться 31 березня 2019 року. 
Якщо пощастить, то цим все й обмежить-
ся, а якщо пощастить не сильно – підемо 
голосувати ще 21 квітня, вирішувати долю 
країни та її президента в другому турі.

В будь‑якому випадку варто перевіри-
ти наявність свого прізвища у виборчих 
списках. Є? Добре. А якщо ні або прізвище 
вказано з помилкою, ми знаємо, що робити, 
і готові поділитися!

Як перевірити себе 
 в списках виборців

Прогрес повільною, але впевненою хо-
дою проникає в усі сфери нашого життя. 
Дістався й сюди. Щоб перевірити своє ім'я 
у виборчих списках, не потрібно нікуди 
ходити. Не потрібно навіть телефонувати 
і з кимось розмовляти (приємний бонус 
для інтровертів).

Що необхідно зробити:
• зайти на сайт Державного реєстру;
• увійти до Особистого кабінету;
• перейти в розділ «Перевірка вклю-

чення»;
• заповнити форму: ПІБ, дату наро-

дження, місце проживання та електронну 

пошту;
• дочекатися коду, який прийде на по-

шту. Чекати варто уважно, тому що код 
дійсний всього 15 хвилин.

Готово! Ви в списках! Перевіряйте ваші 
дані уважно і готуйтеся голосувати.

Важливо. Якщо ви помітили помил-
ку у своїх даних, то доведеться йти до 
найближчого реєстру та повідомити 
про це. Однак технічні помилки може 
бути виправлено в день голосування 
на виборчій дільниці за умови, що всі 
інші дані збігаються.

Якщо вас немає в списках
Якщо система вас не знайшла, вирішити 

це питання онлайн не вийде. Доведеться 
вирушати до органу ведення реєстру ви-
борців.

При собі потрібно мати: паспорт та його 
копію; трохи часу в запасі на написання 
заяви про включення до списків виборців 
у вашому районі.

За законом заяву може бути подано не 
далі, як за п'ять днів до виборів, тобто до 
26 березня 2019 року.

Краще не зволікати як з подачею за-
яви, так і взагалі з перевіркою. Що ближче 
вибори, то більше охочих перевірити себе 
в списках (і сайт, найпевніше, працюватиме 
насилу), а вже подати заяву до реєстру ви-
шикується черга, і тоді п'ятьма‑десятьма 
хвилинами все точно не обмежиться.

Якщо ж ви не знайшли себе в списках до 
виборів і нічого не зробили або дізналися 
про свою відсутність, вже прийшовши на 
дільницю 31 березня, на жаль, ніхто нічим 
допомогти не зможе, і здійснити волевияв-
лення не вдасться.

Як голосувати не  
за місцем реєстрації

Як перевірити себе  
в списках виборців  
і що робити, якщо  
вас там не виявилося



4 Середа, 20 березня 2019WWW.ZT.20MINUT.UA Актуально

Про вибори  
Менше двох тижнів залишилося 

до дня виборів Президента. Можна 
з упевненістю сказати, що навряд 
чи все завершиться в першому турі. 
Хоча соціологи (не буду судити, на-
скільки вони правдиві у своїх до-
слідженнях) називають декілька 
основних претендентів на перемогу, 
ніхто точно не може спрогнозува-
ти, хто потрапить до другого туру. 
Наша країна досить непередбачу-
вана, і навіть за декілька днів ситу-
ація може змінитися кардинально. 
Лідери перегонів можуть опинити-
ся в кінці, а ті, хто пасли задніх, –  
на початку рейтингу.

Про це знають у штабах усіх рей-
тингових кандидатів. І саме з цієї 
причини починають включати та за-
стосовувати усі наявні ресурси. Най-
більше коштів вкладають представ-
ники влади. Концерти зі звезеними 
бюджетниками, монетизація субси-
дій, яка невипадково співпала з ви-
борами, та доплати до пенсій – усе 
це лише видимі елементи агітаційної 
кампанії одного кандидата. Крім цьо-
го, почали працювати десятки або й 
сотні експертів, які називають себе 
«незалежними» та вихваляють лише 
одного кандидата, якому, крім того, 
вже пророкують перемогу.

Ми, як нація, дійсно непередба-
чувані. Але не настільки, щоб двічі 
поспіль зробити помилку. Ми 27 ро-
ків робимо вибір шлунком, серцем, 
очима – але не розумом. Ми самі 
дозволяємо себе дурити та віримо 
в дуже гарні слогани, які не мають 
нічого спільного з життям.

Мені дивно, чому у людей така 
коротка пам’ять, щоб забути про 
обіцянки, на яких обирався ни-
нішній Глава держави і які не були 
виконані. Як на мене, після того, 
що відбувається в країні останніми 
роками завдяки «горе-реформато-
рам» та 144 реформам, нормальні 
політики самі мають йти у відставку 
і не мати навіть морального права 
претендувати на владу знову.

Попри армію агітаторів на чолі 
з армією чиновників, які намагати-
муться схилити певні категорії гро-
мадян підтримати владу, не думаю, 
що їм це вдасться. Не виключаю, 
що, розуміючи реальні рейтинги та 
настрої у людей, влада вже давно 
серйозно готується до фальсифікації 
результатів. Саме тому суспільству 
нав’язуються замовні рейтинги, 
щоб потім не виникало запитань 
до результатів підрахунку. Нинішній 
Президент має близько 10 технічних 
кандидатів, представники яких у ви-
борчих комісіях, можливо, будуть 
реалізовувати найрізноманітніші 
сценарії фальсифікацій.

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

Українці за кордоном: 
чи зменшиться кількість 
трудових мігрантів у 2019

У 2019 році НБУ 
прогнозує уповіль-
нення зовнішньої 
трудової міграції. 
Станом на кінець 2018 
року за кордоном, за 
даними Міністерства 
соціальної політики, 
працювали 3,2 млн 
українців. Надхо-
дження від трудових 
мігрантів за останній 
рік, за підрахунками 
НБУ, склали близько 
$11 млн.

Завідувач відділу мігра-
ційних досліджень Інституту 
демографії та соціальних дослі-
джень імені М. В. Птухи Олек-
сій Позняк аналізує тенденції 
трудової міграції та пояснює, 
чи справді вона буде сповіль-
нюватися у 2019 році.

«Після 2013 року в Україні 
відбувся сплеск зовнішньої 
трудової міграції, пов’язаний 
з погіршенням економічної 
ситуації, падінням курсу на-
ціональної валюти та опосеред-
ковано – з військовими діями. 
Але протягом останніх років – 
2017 та 2018 – міграція відносно 
стабілізувалася. Зростання її 
припинилося або значною мі-
рою уповільнилося порівняно 
зі сплеском 2014–2015 років.

Зараз загальну кількість тру-
дових мігрантів з України можна 
оцінити у 2,7 млн осіб», – розпо-
відає експерт.

Які фактори сприяють 
уповільненню міграції

Зі слів Олексія Позняка, існує 
така дуже важлива річ, як перена-
сичення. Річ у тому, що різниця 
у рівнях заробітків між Україною 
та основними країнами‑реципі-
єнтами була досить значною і до 
2014 року. Відповідно найбільш 
активні українці, які були готові 
виїхати працювати за кордон, 
на початок 2014 року це вже зро-
били – і тому до кризи міграція 
зменшувалася.

У 2014 році в зв’язку з різким 
погіршенням ситуації в економіці 
та падінням курсу гривні україн-
ці, що раніше не задумувалися 
про трудову міграцію, почали 
розглядати таку можливість. 

Саме за їхній рахунок і відбувся 
новий сплеск міграції.

«Зараз перенасичення знову 
стало фактором уповільнення 
міграції: ті, хто був готовий по-
їхати працювати за кордон, вже 
виїхали; а ті, хто готовий не був, 
не отримали додаткових стиму-
лів, що могли б підштовхнути 
їх до перетворення на трудових 
мігрантів, оскільки погіршення 
економічної ситуації не відбу-
вається.

Інший фактор, що сприяє 
уповільненню міграції, – відносна 
стабілізація економічної ситуації 
та національної валюти», – заува-
жує фахівець.

Короткострокова та 
довгострокова міграція

Завідувач відділу міграцій-
них досліджень Інституту демо-
графії та соціальних досліджень 
імені М. В. Птухи Олексій По-
зняк розповів про перспективи 
короткострокової і довгостро-
кової міграції. «Насамперед 
можна очікувати зменшення 

короткострокової міграції 
(за даними Держстату, корот-
кострокові мігранти складають 
48,5% від загалу). Що стосується 
довгострокових мігрантів, які 
складають близько 35–40% від 
загальної кількості, то ці люди, 
найвірогідніше, продовжать 
працювати за кордоном. Час-
тина з них вже не повернеться, 
частина може повернутися до 
України через певний час, якщо 
економічне зростання буде су-
проводжуватися цілеспрямо-
ваною державною політикою 
щодо залучення мігрантів», – 
переконаний експерт.

Куди їдуть  
працювати українці

Найчастіше українці їдуть 
працювати до сусідньої Поль-
щі. «Зараз на першій сходинці 
за кількістю трудових мігрантів 
з України перебуває Польща 
(38,9% станом на 2017 р.). Росія 
(26,3%) продовжує утримувати 

другу сходинку, хоча кількість 
українців, що там працюють, 
після 2014 року стабільно змен-
шується. За ними йдуть Італія 
(11,3%) та Чехія (9,4%). Дані остан-
ніх років демонструють, що Італія 
досить повільно, проте набли-
жається до Росії», – розповідає 
Олексій Позняк.

З яких регіонів 
виїжджають

Зберігається перевага за-
хідного регіону України, але за 
останні роки вона стала не такою 
разючою. Західні регіони все ще 
є лідером (більш ніж 50% трудо-
вих мігрантів – вихідці з західних 
регіонів), але цей розрив змен-
шується.

«Якщо економічне зростан-
ня та інші позитивні тенденції 
у державі будуть закріплені, 
у 2019 році справді можна буде 
очікувати подальшого зменшен-
ня зовнішньої трудової міграції 
з України», – резюмував експерт.

Матеріал підготовлено 
у межах співпраці  

з проектом «Voxconnector»
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Руслан Мороз

Коментар з крити-
кою, або Відповідь 
редакції газети «20 
хвилин Житомир» на 
лист від управління 
культури та туризму 
Житомирської облас-
ної державної адміні-
страції.

В одному з номерів нашої 
газети вийшов матеріал «Як об-
ласне управління культури від-
крито покриває махінації, або Не 
вмієш красти – на вихід», в якому 
висвітлювалося далеко не найкра-
ще становище матеріальної бази 
комунальної установи «Житомир-
ський обласний центр народної 
творчості» Житомирської обласної 
ради та повне нехтування елемен-
тарними принципами законнос-
ті при прийнятті та звільненні 
працівників вказаного закладу 
культури.

На нашу адресу надійшов лист 
від 07.02.2019 року за підписом на-
чальника управління культури та 
туризму Житомирської обласної 
державної адміністрації Тетяни 
Парфентієвої, в якому міститься 
вимога спростувати викладену 
в статті інформацію: «Зазначена 
стаття підлягає спростуванню, 
оскільки містить інформацію, 
що є недостовірною, не відпові-
дає дійсності та негативно впливає 
на авторитет, принижує гідність 

державних службовців та ділову 
репутацію управління культури 
та туризму Житомирської об-
лдержадміністрації. Усі факти, 
викладені в даній публікації, є 
фейковими та містять неправдиву 
інформацію».

Зауважимо, перед публіка-
цією статті в нашому виданні, 
з метою дотримання журналіст-
ських стандартів щодо висвітлення 
обох точок зору, ми зверталися за 
коментарем до управління куль-
тури Житомирської ОДА, але 
отримали незрозумілу відповідь 
без будь‑якого обґрунтування та 
документів, на яку було посилання 
в надрукованому матеріалі. Також 
в розпорядженні нашої редакції 
є лист за підписом заступника 
голови Житомирської обласної 
державної адміністрації Ярослава 
Лагути від 23.01.2019 року, в якому 
повідомляється наступне: «Ваше 
звернення щодо розкрадання ко-

штів посадовими особами кому-
нальної установи «Житомирський 
обласний центр народної творчос-
ті» Житомирської обласної ради 
направлено для перевірки Голов-
ному управлінню Національної 
поліції в Житомирській області».

Таким чином, поки наша 
редакція не отримає результати 
даної перевірки, ніякої мови про 
будь‑яке спростування не може 
бути. Більше того, в розпоря-
дженні нашої редакції є всі від-
повідні документи, які, на нашу 
думку, доводять систематичні 
зловживання в системі культури 
в Житомирській області. З наши-
ми доказами погодилися і в про-
куратурі, направивши на адресу 
начальника слідчого відділу Жи-
томирського відділу поліції Го-
ловного управління Національної 
поліції в Житомирській області 
полковника поліції Рудницько-
го С. В. листа з вимогою внести до 

ЄРДР відомості, викладені в статті. 
Тієї ж думки дотримується суд, 
який також виніс ухвалу негайно 
зобов’язати СВ Житомирського 
ВП ГУНП в Житомирській облас-
ті невідкладно внести відомості 
про вчинення злочину, які мають 
ознаки складу злочину, передба-
ченого відповідними статтями 
Кримінального кодексу України, 
до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань на підставі заяви 
журналіста Національної спілки 
журналістів України, журналіста 
газети «20 хвилин» Мороза Р. В. та 
публікації «Як обласне управління 
культури відкрито покриває махі-
нації, або Не вмієш красти – на ви-
хід» про вчинення злочину та роз-

почати за цією заявою досудове 
розслідування у формі досудового 
слідства. Причому оскарженню ця 
ухвала не підлягає та обов'язкова 
до виконання протягом доби.

З боку редакції ми також 
додатково проводили своє 
журналістське розслідування 
щодо діяльності комунальної 
установи «Житомирський облас-
ний центр народної творчості» 
Житомирської обласної ради та 
з'ясували достатньо, щоб ще раз 
звернутися до відповідних орга-
нів з проханням ретельної пере-
вірки діяльності цього закладу, 
особливо так званого «відділу 
кіномистецтв», який знаходить-
ся за адресою: місто Житомир, 
вул. Грушевського, 100. В цьому 
приміщенні насправді зберіга-
ються кінокопії ще з радянських 
часів, приблизно 6800 одиниць. 
Кожна фільмокопія складається 
з 8–10 бобін. Одна бобіна коштує 

на Інтернет‑аукціоні близько ти-
сячі гривень. Причому насправді 
кожна фільмокопія відпрацю-
вала свій ресурс та є практично 
мотлохом. Таким чином, чи варто 
витрачати кошти на утримання 
невідомо чого?

На запити щодо публічної 
інформації виконуюча обов'язки 
директора Житомирського облас-
ного центру народної творчості 
Альона Сердечна взагалі про-
понує звернутися пізніше, коли 
будівлю відремонтують або пере-
везуть майно в інше приміщення. 
Тобто практично відмовляється 
надавати інформацію про те, 
скільки осіб працює у секторі 
кіномистецтва, скільки коштів 
витрачено на заробітну плату 
і сплату ЄСВ (єдиного соціального 
внеску, це – обов'язковий платіж 
при нарахуванні заробітної плати 
в 22 відсотки). І головне – чим за-
ймаються і де працівники сектору 
кіномистецтва, бо їх ще там ніхто 
не бачив. А ось зарплата нарахо-
вується комусь…

Вражають також приватні ан-
гари і гаражі. А Центр народної 
творчості орендує ангари для збе-
рігання кіноплівок і апаратури. 
За оренду і утримання грибкових 
ангарів, у яких тече дах і замість 
даху – дірки, небо, дощ і сніг, ЦНТ 
платить щомісяця по 15 000 грн. 
Кому та навіщо платити за збе-
рігання мотлоху? Але при цьому 
списують пальне на неіснуючі 
авто. Хто на них їздить? До речі, 
взагалі де вони є?

Редакція направляє звернення 
до прокуратури Житомирської 
області та ГУ Національної по-
ліції в Житомирській області 
з проханням розібратися в даній 
ситуації. За потреби ми надамо 
всі необхідні документи, в тому 
числі паперові роздруківки, фото‑, 
аудіо‑ та відеоматеріали, які, на 
нашу думку, доводять саме нашу 
правоту в цьому питанні.

Що стосується інших матеріа-
лів, пов'язаних зі зловживаннями 
в системі управління культури 
та туризму Житомирської об-
ласної державної адміністрації, 
то ми залишаємо за собою право 
в подальшому також друкувати 
матеріали журналістських роз-
слідувань на цю тематику. Отже, 
наші читачі можуть чекати на 
подальші матеріали з журналіст-
ських розслідувань, а такий лист 
управління культури ЖОДА ми 
однозначно розцінюємо як тиск 
на свободу слова та залякування 
журналістів.

Чи покарають чиновників 
управління культури  
та туризму за розкрадання?
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Шістьох місцевих 
жителів поліцей-
ські Хорошівського 
відділення поліції 
затримали за обґрун-
тованою підозрою 
у вчиненні викраден-
ня та пошкодження 
ВАЗівки, побиття її 
водія та пасажира.

«16 березня до Хорошівсько-
го відділення поліції звернувся 
22‑річний житель району із по-
відомленням про те, що група 
невідомих осіб незаконно заволо-
діла його автівкою, попередньо 
спричинивши йому та пасажирові 
тілесні ушкодження.

На місці події працівни-
ки слідчо‑оперативної групи 
з’ясували, що подія сталась в обі-
дню пору. ВАЗівку, якою їхали по-
терпілі, раптово підрізала сіра іно-

марка. З її салону вибігли п’ятеро 
молодиків і, нічого не пояснюючи, 
побили керманича і пасажира, 
а потім угнали їх автівку. Правда, 
заїхали нею недалеко, за кількасот 
метрів ВАЗівка зупинилась через 
несправність, і викрадачі подалися 
далі своїм ходом», – повідомляють 
у відділі комунікації поліції Жи-
томирської області.

– Особу одного із ймовірних 
підозрюваних ми встановили 
швидко. Тож і зателефонували 
йому, запросивши до відділен-
ня поліції. Однак парубок і його 
поплічники вчинили ще одне 
протиправне діяння, – розповів на-
чальник Хорошівського ВП ГУНП 
Руслан Прищепа.

До поліції звернулась житель-
ка одного із сіл, поскаржившись 
на групу невідомих, які під при-
водом боргових зобов’язань при-
їхали до її дому й пошкодили 
автівку.

– За таких обставин було при-
йнято рішення підняти максимум 
поліцейських з числа працівників 

сектору реагування патрульної 
поліції, оперативників карного 
розшуку та дільничних офіцерів. 
Ми організували цільове відпра-
цювання території району з ме-
тою оперативного встановлення 

місцеперебування молодиків, – по-
відомив Руслан Прищепа.

До вечора цього ж дня між 
селами Хорошівського району 
поліцейські зупинили автомобіль 
«Geely», яким пересувались шес-

теро підозрюваних, й затримали 
їх у порядку ст. 208 (Затриман-
ня уповноваженою службовою 
особою) Кримінального про-
цесуального кодексу України. 
Ними виявилися місцеві жителі, 
найстаршому з яких – 29, наймо-
лодшому – 18 років. Вони ніде не 
працюють, а окремі з парубків 
уже мають судимості.

У ході розпочатого досудового 
розслідування зухвальців переві-
ряють на причетність до інших 
злодіянь на території Хорошів-
ського району.

17 березня усім затриманим 
оголошено про підозру у вчи-
ненні злочину, передбаченого 
ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволо-
діння транспортним засобом) 
Кримінального кодексу України. 
Вирішується питання про правову 
кваліфікацію інших протиправ-
них діянь та обрання молодикам 
міри запобіжного заходу.

За чинним законодавством 
підозрюваним може загрожувати 
від 7 до 12 років ув’язнення.

Побили водія і пасажира, викрали автівку – 
у Хорошеві затримали групу викрадачів

Про чоловіка, який 
в одному з гуртожит-
ків обласного центру 
вчинив насильство 
сексуального характе-
ру відносно 7-річної 
дівчинки, до поліції 
повідомив житомиря-
нин увечері 13 берез-
ня.

Близько 20 години до Жито-
мирського відділу поліції зателе-
фонував житель обласного центру 
із повідомленням про те, що сусід 
намагався зґвалтувати дитину, – ін-
формує відділ комунікації поліції 
Житомирської області.

На місце події виїхала слідчо‑
оперативна група, працівники 
якої, зі слів заявника, з’ясували, 
що годину тому 59‑річний мешка-
нець гуртожитку затягнув 7‑річну 
дівчинку до кімнати і вчинив від-
носно неї насильницькі дії сексу-
ального характеру. У прес‑службі 
прокуратури Житомирської об-
ласті повідомляють подробиці. 
«Установлено, що чоловік, який 
тривалий час проживав у гурто-

житку по сусідству із сім’єю 
потерпілої та знав дівчинку 
змалку, увечері 13 березня, 
перебуваючи у спільній 
ванній кімнаті, скористався 
відсутністю сторонніх осіб та 
вчинив розпусні дії стосовно 
неповнолітньої. Про те, що 
сталося, потерпіла розповіла 
батькам, які викликали пра-
цівників поліції», – йдеться 
у повідомленні.

Наразі дитині надається 
необхідна медична і психо-
логічна допомога. Підозрю-
ваного у причетності до злочину 
поліцейські затримали у порядку 
ст. 208 (Затримання уповноваже-
ною службовою особою) Кримі-
нального процесуального кодексу 
України. Відповідні відомості вне-
сені до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за ч. 4 ст. 153 (Сексу-
альне насильство) Кримінального 
кодексу України.

Як повідомляє прес‑служба 
прокуратури Житомирської 
області, у п’ятницю, 15 березня 
2019 року, погоджене із місцевою 
прокуратурою клопотання щодо 
обрання підозрюваному у скоєнні 
злочину запобіжного заходу у виді 
тримання під вартою розглянуто 
судом. Ухвалою Богунського ра-

йонного суду м. Житомира особі 
обрано запобіжний захід у виді 
тримання під вартою без права 
внесення грошової застави. Від-
так 50‑річний чоловік, який під-
озрюється у зґвалтуванні 7‑річної 
дівчинки, як небезпечна особа, 
ізольований від суспільства та 
поміщений у слідчий ізолятор.

У слідчому ізоляторі підозрю-
ваний перебуватиме протягом 60 
діб, на період проведення досудо-
вого розслідування скоєного ним 
особливо тяжкого злочину.

Додатково: за скоєння злочинів 
такої категорії Кримінальним кодек-
сом України передбачено покарання 
у виді позбавлення волі на строк від 
восьми до п’ятнадцяти років.

Про ймовірне ви-
вантаження сміття на 
території недіючого 
підприємства до по-
ліції уночі 19 березня 
повідомили жителі с. 
Хажина.

Як інформують у відділі кому-
нікації поліції Житомирської об-
ласті, люди не дозволили водієві 
вантажівки з Львівщини поїхати 
і тримали його до прибуття по-
ліцейських. Нині за вказаною по-
дією розпочаті перевірки.

«Близько 1 ночі на спецлінію 
«102» надійшло повідомлення від 

жителів с. Хажина. За словами 
людей, вони зупинили вантажів-
ку‑сміттєвоз з львівською реє-
страцією, яка виїхала з території 
недіючого цегельного заводу не-
подалік с. Терехова, де, ймовірно, 
було незаконно скинуто привезене 
сміття», – повідомляють у поліції.

На місце події прибули пра-
цівники слідчо‑оперативної гру-
пи, які з’ясували, що керманичем 
сміттєвоза є житель Львівської 
області, 1960 р. н. Від будь‑яких 
пояснень чоловік відмовився. 
Вантажівку доставили до відділу 
поліції.

Вказана подія зареєстрована, 
й розпочаті відповідні перевірки, 
у результаті яких буде визначено 
правову кваліфікацію.

У Житомирі затримали 
педофіла, який згвалтував 
7-річну дівчинку

У Бердичеві  
поліція затримала 
львівський сміттєвоз
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Анастасія Ліберман

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. У мера Житомира 
з’явився новий радник 
з питань публічності  
та запобігання корупції

Житомирський міський голова 
Сергій Сухомлин призначив на 
посаду радника з питань корупції 
Сергія Яцика.

Розпорядження «Про призна-
чення радником Житомирського 
міського голови з питань публіч-
ності, підзвітності та запобігання 
корупції на громадських засадах 
Яцика С. П.» мер Житомира під-
писав 14 березня. Житомиряни 
активно коментують новину у со-
цмережах.

«Призначити людину, яка 
пов’язла в корупції разом з дру-
жиною і з кумою, – ганьба такому 
меру», – пише Олена Троянова.

«У кого претензії до ново-
го радника, пишіть заяву. А так 
просто звинувачувать людину 
не варто. Може, він найкращий, 
може, патріот нашого Житомира, 
нехай спокійно працює. А далі все 
проясниться», – коментує Віра Боб.

«Количество советников 
и бюро по борьбе с коррупцией 
увеличивается в прямой пропо-
рциональности с коррупцией», – 

пише Максим Горан.
«Яцик – порядна людина, ві-

таю», – коментує Вікторія Дубовик.

ТОП‑2. На набережній 
у житомирському парку 
ріжуть дерева, розчищають 
чагарники та розбирають 
доріжки і сходи

З приходом весни у житомир-
ському парку розпочали роботи 
з капітального ремонту та благоу-
строю території набережної річки 
Тетерів. Житомиряни активно до-
лучаються до коментування події.

«Ці дерева і чагарники – 
культурна спадщина міста!!! Як 
так можна?!! Тотальна зрада, аж 

сльози течуть!» – пише Максим 
Гордійчук.

«Не каждый может к набереж-
ной спуститься и потом поднять-
ся, особенно пожилой человек! 
Если б фуникулер был или, как 
в советские времена, ходил бы 
трамвай от площади к набереж-
ной (маршрут № 2), тогда другое 
дело», – коментує Констянтин 
Прохоров.

«Надеюсь, очистят смотровую 
площадку, что в левой половине 
парка (относительно моста)», – до-
писує Олег Дмітрієв.

«Це буде комедія, коли прийде 
нова влада і все залишиться лише 
руїнами та мріями житомирян! 
Навіщо ви перед виборами бе-
ретесь взагалі за що‑небудь? Не 
смішіть народ!» – обурено пише 
Кирило Матвієвський.

ТОП‑З. У житомирській 
гімназії дегустували страви 
з нового збірника рецептів 
для шкільних їдалень

У житомирській гімназії № 3 
відбулося перше регіональне зі-
брання, присвячене програмі 
«Нове шкільне харчування».

У рамках цього заходу команда 
проекту презентувала «Збірник 
рецептів страв для харчування ді-
тей шкільного віку в навчальних 
та оздоровчих закладах», а також 
план впровадження нової шкіль-
ної культури харчування у шкільні 
їдальні.

«Скільки можна експери-
ментувати над житомирськими 
учнями? Розробіть їм домашнє 
меню, закуповуйте свіжі продук-
ти у перевірених постачальни-
ків, і все – діти будуть ситими та 
здоровими!» – коментує Оксана 
Богуслав.

«Цікаві ідеї для подачі, але ін-

гредієнти все одно залишаються 
совковими! Не бачу різниці між 
тим, що було тоді і тепер. Все схо-
же на виставу для бідних», – пише 
Олена Голень.

«Це добре, що дбають про 
учнів, я для своєї дитини теж 
пробую робити цікаву подачу 
тих продуктів, які не хоче навіть 
пробувати й куштувати. Якщо 
буде реальним так все, то я думаю, 
діти отримуватимуть повноцін-
ний раціон вітамінів», – зазначає 
Маргарита Добровольська.

ТОП‑4. Житомиряни обурені 
якістю та кольором води 
після ремонтних робіт 
місцевим водоканалом

КП «Житомирводоканал» 
отримав безліч звернень від міс-
тян відносно рудої води в кранах 
після аварійно‑відновлювальних 
робіт на водопровідній мережі. 
Житомиряни висловлюють своє 
обурення і у мережі інтернет.

А хто нам буде відшкодовувати 
за забруднення колонок, пральних 
машин? Бридко такою водою на-
віть руки мити, водоканал, умийте 
свої пики такою водою», – комен-
тує Ірина Ткачук.

«Водоканал має зробити пере-
рахунок, так як споживачі платять 
за питну воду, а не за промиван-
ня труб!!» – обурено пише Леся 
Шнайдер.

«Вже набридла якість води, 
якою страшно мити руки! Про 
що ви думаєте та чим керуєтесь? 
Як взагалі можна так знущатись, 
подавати таку воду, а потім ще й 
шукати собі оправдовування», – 
коментує Марина Соловій.

«Мабуть, потрібно перетерпіти 
ці незручності, адже обіцяють піс-
ля ремонту усього водогону якісну 
воду. Дайте людям шанс зробити 
все до кінця. А потім вже будемо 
давати оцінку роботі», – пропонує 
Юлія Свінціцька.

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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Відчай. Саме так можна назва-
ти останні соціологічні досліджен-
ня групи «Социс» – там, де позиції 
Порошенка начебто не відчувають 
наслідків «Свинарчукгейту». Усе 
легко зрозуміти, якщо знати, що 
співзасновником цієї фірми є Ігор 
Гринів, який зараз керує виборчою 
кампанією Петра Порошенка.

Експерти звернули увагу, що 
компанія «Социс» провела дослі-
дження власними силами, хоча 
раніше працювала у партнерстві 
з визнаними та поважними органі-
заціями КМІС і Центр імені Разум-
кова. Швидше за все вони просто 
не погодилися ставити свою назву 
під такими дутими цифрами.

Поява цих рейтингів виконує 
чітку задачу. По‑перше, соціоло-
гічне дослідження «Соцису» ви-
пущене спеціально на хвилі 
корупційного скандалу щодо 
обкрадання української армії 
людьми, які є близькими до Пре-
зидента України. Недарма у дея-
ких виданнях інформація про звіт 
«Соцису» була подана з текстом 
«Корупція не потрапляє в топ‑5 
проблем для українців».

Добре, а що ж непокоїть гро-
мадян, за словами соціологів Гри-
ніва? Тут можна згодитися: «Війна 
на сході України непокоїть 61,4% 
опитаних, високі комунальні та-
рифи – 55,5%, низький рівень зарп-
лат чи пенсій – 55,2%, а зростання 
цін і інфляція – 30,9%», – пишуть 
провладні прес‑релізи. Так. Проте 
корупція в «Укроборонпромі» – це 
і є гарантія продовження війни, яка 
стає вигідною тим, хто робить на 
ній бізнес; запорука високих тари-
фів, гроші з яких ідуть у кишені мо-
нополістам, і низького рівня життя.

По‑друге, народу намагаються 
показати, що Петро Порошенко 
проходить до другого туру, а Юлія 
Тимошенко нібито не проходить. 
Дивний намір. Команда «Бать-
ківщини» впевнено перемогла 
майже на всіх виборах в ОТГ – це 
і є справжня діагностика життєз-
датності політика.

Якщо говорити про ті соціо-
логічні центри, де завищують рей-
тинг гаранта або інших вигідних 
їм осіб, вони не враховують елек-
торат, що проживає в сільській 
місцевості. Як відомо, велика част-
ка виборців, наприклад, Юлії Тим-
ошенко, проживає саме в такій 
місцевості. Тому більшість соціо-
логів, чия нога навіть не ступала 
на землю селян, не здогадуються, 
яку підтримку отримує Юлія Тим-
ошенко від свого електорату, адже 
згідно з опитуваннями жителів 
села, більшість з них є електора-
том лідеру «Батьківщини».

Завдання президентської 
команди – зберегти владу. Звід-
си – і мальовані рейтинги. Щоб 
фальсифікацій не так видно було.

Приміром, соціологічні дані 
відомих центрів щодо поразки 
Юлії Тимошенко у першому та 
навіть другому турі є більш ніж 
підозрілі, адже такі дані форму-
ються на основі опитування не 
більше 3 тис. чоловік. Як відомо, 
чим більше людей опитано, тим 
вірніший результат. Згідно з ан-
кетним опитуванням у лютому, 
у якому брало участь 2,5 мільйона 
респондентів, ми маємо такі дані:

перший тур виборів Прези-
дента: Юлія Тимошенко – 31,68%, 
Володимир Зеленський – 20,96%, 
Петро Порошенко – 15,80%, Олег 

Ляшко – 7,65%, Юрій Бойко – 7,62%
Дані «Соцису» не збігаються 

з інформацією інших дослідниць-
ких організацій. Наприклад, гру-
пи «Рейтинг», центру «Софія» чи 
«Соціомоніторинг». У них є певна 
тенденція – лідерами перегонів 
і учасниками другого туру з най-
більшою вірогідністю можна на-
звати Володимира Зеленського та 
Юлію Тимошенко.

Для того, щоб зрозуміти при-
чину такого вибору, не потрібно 
бути науковцем. Треба просто по-
спілкуватися з людьми та почути, 
кого вони бачать у вищеназваних 
політиках.

У Володимирі Зеленському 
відчувають юнацький бунт про-
ти системи. Виборці артиста за-
звичай ще не дуже цікавляться 
політикою. Їх приваблює гумор, 
доступність і пізнаванність свого 
фаворита.

За Юлію Тимошенко прихиль-
ники вже не вперше голосують. 
Вони читають програми. Аналізу-
ють слова та постаті експертів, які 
працюють з Тимошенко. Цікав-
ляться стратегією миру, «Новим 
курсом», економічними тезами 
кандидатки, її планами зменшити 
ціни на тарифи.

Варто сказати, що команда 
Петра Порошенка розробила ці-
каву рекламну кампанію. Однак 
картинка розбилася об тверде 
каміння реальності – з інтригами 
та антикорупційними розсліду-
ваннями.

Тому, якщо опиратися на дані 
опитування, що проводились се-
ред 2,5 мільйона осіб, думки щодо 
другого туру у кожного різняться. 
Деякі вважають, що в другий тур 

вийде Юлія Тимошенко проти 
Володимира Зеленського, інші ж 
вважають – Юлія Тимошенко 
проти Петра Порошенка. Згідно 
з цими даними, вимальовується 
така картина другого туру виборів 
Президента:

Тимошенко – Зеленський: 
50,53% / 40,55%.

Тимошенко – Порошенко: 
57,5% / 31,2%.

31 березня українці мають піти 
та в першому турі підтримати кан-
дидата, якого хочуть бачити Пре-
зидентом. Велика адміністративна 
машина бореться за збереження 
системи такою, як вона є. П’ять 
хвилин, які людина проводить 
на виборчій дільниці, – це вибір 
наступних п’яти років. Втрачений 
час не можна буде купити за «ти-
сячу», яку принесли конструктори 
передвиборних «сіток», чи набір 
цукерок від агітатора.

На виборах громадянин отри-
мує нереальну владу над долею 
панівної верхівки. Саме тому вона 
намагається приховати спроби 
сфальшувати результати за хи-
трими маніпуляціями. Проте їй 
не вдасться.

Петро Охотін,
політолог

Довідково:
1) час проведення АНКЕТУВАН-

НЯ – лютий 2019 року;
2) територія, яку охоплювало 

опитування, – всі області, крім 
окупованих територій;

3) розмір формування соціо-
логічної вибірки опитаних – 2 млн 
544 тис. 337 опитаних;

4) спосіб формування соціоло-
гічної вибірки опитаних – нерепре-
зентативний;

5) метод опитування – анке-
тування;

6) точне формулювання питань:
1. Якщо б вибори Президента 

України відбувались у найближчу 
неділю, за кого б ви проголосували?

1. Бойко Юрій Анатолійович
2. Вілкул Олександр Юрійович
3. Гриценко Анатолій Степа-

нович
4. Зеленський Володимир Олек-

сандрович
5. Кошулинський Руслан Воло-

димирович
6. Ляшко Олег Валерійович
7. Порошенко Петро Олексі-

йович
8. Садовий Андрій Іванович
9. Тимошенко Юлія Володими-

рівна
2. Якби у другий тур виборів 

Президента України вийшли на-
ступні кандидати, за кого б ви 
проголосували?

1. Зеленський Володимир Олек-
сандрович

2. Тимошенко Юлія Володими-
рівна

3. Якби у другий тур виборів 
Президента України вийшли на-
ступні кандидати, за кого б ви 
проголосували?

1. Порошенко Петро Олексі-
йович

2. Тимошенко Юлія Володими-
рівна

7) можлива статистична по-
хибка – не більше 1%;

8) повна назва організації, що 
проводила опитування, – політична 
партія «Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина»;

9) замовник опитування – полі-
тична партія «Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина».

Анастасія Ліберман

Начальник головно-
го управління Нацпо-
ліції в Житомирській 
області В’ячеслав Пе-
чененко та головний 
фіскал області Олек-
сандр Лавров опри-
люднили декларації 
про доходи за 2018 рік.

В’я ч е с л а в  П е ч е н е н ко  – 
з 24 травня 2016 року начальник 

головного управління Нацполіції 
в Житомирській області. Керівник 
поліції області В’ячеслав Печенен-
ко з 30 жовтня 2018 року почав 
володіти земельною ділянкою 
площею у 836 кв. м. Також влас-
ником кімнати площею у 20 м кв. 
В’ячеслав Печененко став 31 грудня 
минулого року.

Заробітна плата, отримана за 
основним місцем роботи за ми-
нулий рік, склала 416 тис. 673 грн. 
Також начальник поліції декларує 
винагороду за учасника бойових 
дій у сумі 1 тис. 265 грн. Власником 
Renault Megane В’ячеслав Печенен-
ко став 28 грудня ще 2017 року. 
Минулоріч головний коп області 

декларував пенсію, проте цього 
року такої графи в електронному 
документі немає.

Олександр Лавров – началь-
ник головного управління ДФС 
у Житомирській області, на по-
саду призначений з 2015 року. За 
рік нерухомість родини – квартира 
у Києві площею 125 кв. м та три 
земельні ділянки – поповнилася 
ще одним об’єктом: 26 січня 2018 
року Галина Лаврова (дружина) 
стала власницею квартири у Києві 
загальною площею 67,5 кв. м, яка 
коштує 500 тис. грн. Зазначається, 
що такий подарунок у негрошовій 
формі їй зробила Логвиненко Оле-
на Іванівна.

Минулого року дружина 
отримала 45 тис. 600 грн зарплати 
у власному ПП «Володимирська 
гірка» та заробила 870 тис. грн під-
приємницькою діяльністю.

За рік начальник ГУ ДФС 
збільшив суму готівкової валюти 
на 25 тисяч доларів, тепер у ньо-
го 280 тис. грн, 20 тис. євро та 
47 тис. доларів.

У родини залишився лише 
один автомобіль, який належить 
Логвиненко Олені Іванівні, а ко-
ристується ним Галина Лаврова. 
Свій Volkswagen Multivan 2011 р. в. 
Олександр Лавров у грудні продав 
за 700 тис. грн – це 25 тис. дол., на 
які збільшились задекларовані го-

тівкові кошти. Олександр Лавров за 
2018 рік отримав 284 тис. 182 грн 
зарплатні.

Нагадаємо, зарплата Олексан-
дра Лаврова минулого року стано-
вила 197 тис. 607 грн, готівкою він 
декларував 280 тис. гривень, 20 тис. 
євро та 22 тис. доларів.

Журналісти «20 хвилин» і на-
далі продовжують моніторити 
е‑декларації, подані місцеви-
ми чиновниками. Нагадаємо, 
електронний фінансовий звіт 
необхідно подати до 1 травня 
поточного року. Разом із тим, 
для громадян, які мають право 
на податкову знижку, – впродовж 
усього 2019 року.

Вибори. П’ять хвилин 
тривалістю у п’ять років

Фінансовий стан начальника поліції та головного 
податківця області: що задекларували чиновники

Р
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Відповідальність робо‑
тодавця, який примушує 
написати заяву  
на звільнення  
у зв’язку із призовом  
на військову службу

До Пулинського бюро право-
вої допомоги звернувся Сергій 
Гай (ім’я та прізвище змінені з 
етичних міркувань, – прим. ав-
тора). Чоловіка цікавило, чи за-
конні дії роботодавця, який при-
мушує написати заяву на звіль-
нення у зв’язку із призовом на 
військову службу. Роз’яснення в 
межах проекту «Я маю право!» 
надали фахівці Пулинського 
бюро правової допомоги.

Спеціалісти бюро поясни-
ли, що відповідно до вимог ст. 
119 КЗпП України, працівникам, 
які залучаються до виконання 
обов’язків, передбачених зако-
нами України «Про військовий 
обов’язок і військову службу», 
«Про альтернативну (невійсько-
ву) службу», «Про мобілізаційну 
підготовку та мобілізацію», на-
даються гарантії та пільги відпо-
відно до цих законів. 

За порушення встановлених 
гарантій передбачено кримі-
нальну, адміністративну та фі-
нансову відповідальність.

Незаконне звільнення пра-
цівника з роботи з особистих 
мотивів тягне за собою штраф 
від двох до трьох тисяч неопо-
датковуваних мінімумів дохо-
дів громадян (від 34 до 51 тис. 
грн), або позбавлення права 
обіймати певні посади чи про-
водити певну діяльність на строк 
до трьох років, або виправні 
роботи на строк до двох років 
(ст.172 КК України) .

Порушення встановлених 
законом гарантій та пільг пра-
цівникам, які залучаються до 
виконання обов’язків, перед-
бачених законами України «Про 
військовий обов’язок і військову 
службу», «Про альтернативну 
(невійськову) службу», «Про 
мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію», тягне за собою 
накладання штрафу на посадо-
вих осіб підприємств, установ, 
організацій у розмірі від 850 до 
1700 грн (ч. 7 ст. 41 КУпАП).

Недотримання встановле-
них законом гарантій та пільг 
працівникам, які залучаються 
до виконання обов’язків, перед-
бачених законами України «Про 
військовий обов’язок і військову 
службу», «Про альтернативну 
(невійськову) службу», «Про 
мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію», тягне за собою 
накладання на юридичну осо-
бу або фізичну особу – підпри-
ємця штрафу в десятикратному 
розмірі мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 
момент виявлення порушення, 
за кожного працівника, щодо 
якого скоєно порушення (абзац 
6 ст.265 КзпП України).

КОЛОНКА

Не годувати шахраїв.  
Чому необхідна  
верифікація соцвиплат

Анастасія Ліберман

У 2018 році держава 
спрямувала близько 
558 млрд гривень – 16% 
ВВП України – на соці-
альні виплати (пенсії, 
субсидії тощо).

Директор департаменту моні-
торингу баз даних та верифікації 
виплат Міністерства фінансів 
України Дмитро Серебрянський 
розповідає, чи всі отримувачі со-
цвиплат справді потребують до-
помоги та як зменшити кількість 
«паперових нужденних».

«У 2018 році видатки зведеного 
бюджету України на соціальний 
захист та соціальне забезпечення 
становили 309,4 млрд грн. Крім 
цього, видатки Пенсійного фон-
ду, забезпечені власними надхо-
дженнями, склали 248,5 млрд грн. 
Тож всього на соціальний захист 
минулого року держава спряму-
вала майже 558 млрд грн, або 
близько 16% ВВП країни. Про що 
ці цифри? А вони про те, що уряд 
перерозподіляє 16% створеного 
суспільного продукту, де значна 
частина – наші з вами податки, 
у вигляді пенсій, субсидій та ін-
ших допомог на користь грома-
дян, які потребують соціальної 
допомоги та соціального захисту. 
І кожному з нас дуже хочеться, 
щоби такий перерозподіл на-
ших з вами грошей відбувався 
справедливо, тобто кожен, кому 
призначають допомогу, повинен 
відповідати тим критеріям, які 
встановлені законодавством. Чи 
дійсно всі отримувачі соцвиплат 
мають у них потребу? Ви впев-
нені, що ні. Ми, на жаль, також. 
У кожного є історія про сусіда, 
який отримує зарплату в кон-
верті, а в довідці показує заледве 
мінімалку, чи навіть має кілька 
квартир, авто преміум‑класу, зо-
лото і хутро, скуповує акції та 
нерухомість, але не має офіцій-
ного доходу, тому формально є 
малозабезпеченим і претендує 
на субсидію», – аналізує дирек-
тор департаменту моніторингу 
баз даних та верифікації виплат 
Міністерства фінансів України 
Дмитро Серебрянський.

У розвинених країнах контр-
оль за ефективністю та адресністю 

соціальних виплат реалізується 
двома шляхами: або механізми 
боротьби з шахрайством «вмон-
товують» безпосередньо в систе-
му соціального захисту, або про-
водять верифікацію. Або навіть 
застосовують обидва рецепти 
одночасно.

«Така практика притаманна 
більшості цивілізованих країн, де 
уніфікована база дає можливість 
співставляти інформацію з усіх 
офіційних державних реєстрів, 
які фіксують соціальний, фінан-
совий та інші статуси отриму-
вача допомоги. Для прикладу, 
Грузія у 2000‑х роках, Греція та 
Австралія у 2010‑х та багато інших 
країн створили централізовані 
електронні бази, що дозволили 
узагальнити дані різних відомств 
про одержувачів соціальної допо-
моги. Натиснувши на одну кнопку 
і ввівши одне прізвище, можна 
на підставі відкритих даних усіх 
держреєстрів отримати вичерпну 
інформацію про особу, котра має 
соціальні пільги, про її статус та 
право претендувати на той чи ін-
ший вид соціальної допомоги. Як 
показує міжнародний досвід, це 
дозволяє істотно скоротити рівень 
нецільового використання держав-
них коштів. Для прикладу, в Індії 
у 2003 році верифікація житлової 
та кредитної програми показа-
ла, що відповідно 31,6% та 53,5% 
виділених за цими програмами 
коштів отримали шахраї; а Греція 
у 2011–2012 роках за результатами 
верифікації зупинила виплати 
соціальної допомоги та пенсій 
200 000 осіб (2% населення)», – до-
дає Дмитро Серебрянський.

Такий шлях, можливо, більш 
ефективний, але він вимагає ство-
рення централізованих, стандар-

тизованих та уніфікованих баз 
даних і водночас простої системи 
соціального захисту. А в Україні 
ситуація інша, тому нам зараз для 
забезпечення соціальної справед-
ливості залишається тільки вери-
фікація. Верифікація – це баналь-
на перевірка, чи дійсно державні 
кошти (кошти платників податків) 
отримують справжні пенсіонери 
та малозабезпечені, а не «паперо-
ві нужденні». Тобто це механізм 
підтвердження інформації, яку 
надає отримувач соціальної допо-
моги. У процесі вдається виявити 
одержувачів грошей за чужими 
загубленими паспортами, псевдо-
чорнобильців, «переселенців», які 
продовжують жити на окупованій 
території Донбасу, та інших «за-
повзятливих» пільговиків.

Про необхідність верифікації 
говорили ще від початку незалеж-
ності, і знадобилося 22 роки, щоби 
процес нарешті зрушив з мерт-
вої точки. У 2016 році Мінфін дав 
старт масштабній війні з шахра-
ями в сфері соціальних виплат 
та ініціював процес верифікації 
отримувачів соціальних допомог. 
План був амбітний: уніфікувати 
інформацію з різних реєстрів та 
баз даних, зіставити її, виявити 
зловживання і повідомити про це 
відповідні структури, щоб держа-
ва нарешті припинила годувати 
аферистів.

«Минулого року Мінфін надав 
7,5 мільйона рекомендацій щодо 
перевірки близько 2,6 мільйона 
унікальних отримувачів соціаль-
ної допомоги. Завдяки верифікації 
у 2017–2018 роках вдалося запобіг-
ти неефективному використанню 
щонайменше 14 млрд грн бюджет-
них коштів. Сьогодні Мінфін впро-
ваджує інформаційно‑аналітичну 

платформу електронної верифі-
кації та моніторингу, яка дозво-
лить значно підвищити якість 
перевірок, забезпечить системну 
цільову аналітику соціального 
та фінансово‑майнового стану 
реципієнтів та динаміку змін, 
а це дозволить підвищити якість 
планування видатків на соціаль-
не забезпечення», – переконаний 
Дмитро Серебрянський.

Щоб врегулювати основні 
правові та організаційні засади 
здійснення верифікації, Мінфін 
розробив законопроект «Про 
верифікацію та моніторинг дер-
жавних виплат», який на початку 
року був схвалений Кабміном і за-
реєстрований в парламенті за но-
мером 9511. Цей закон потрібен, 
щоб остаточно врегулювати на 
законодавчому рівні повномасш-
табний аудит пільг, соціальних 
виплат і пенсій. Адже процес 
верифікації не є одноразовою 
акцією, він має йти постійно і по-
ступово вийти на «промислову 
потужність». Після прийняття 
цього закону право отримання 
інформації для перевірок до-
цільності призначення субси-
дій та інших соціальних виплат 
буде закріплено за відповідним 
відомством раз і назавжди. Крім 
того, у березні 2019 року Мінфін 
та Державне агентство з питань 
електронного урядування Украї-
ни уклали першу угоду про під-
ключення до системи електронної 
взаємодії державних електронних 
інформаційних ресурсів «Трембі-
та», що значно спростить та при-
швидшить отримання даних для 
верифікації соцвиплат.

«Я впевнений, що у людей 
з чистою совістю і здоровим глуз-
дом немає сумнівів, що верифі-
кація потрібна. Якщо є критерії 
відбору осіб, які мають право на 
соціальні виплати, то має існува-
ти і процедура контролю щодо 
правомірного розподілу та вико-
ристання цих коштів. І жодних 
ризиків для чесних громадян такі 
перевірки не становлять. Вери-
фікація лякає (і це правильно!) 
шахраїв, які отримують соціальну 
допомогу незаконно. Ми в Мініс-
терстві фінансів твердо переко-
нані, що перевірка отримувачів 
наших з вами грошей є критично 
необхідною. Досить годувати шах-
раїв», –закликають у Мінфіні.

Матеріал підготовлено 
у рамках співпраці 

 з проектом «VoxConnector»
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Зареєструватися 
в електронній черзі 
онлайн в сервісний 
центр МВС у Житомирі 
на будь-який зручний 
час стало можливим 
завдяки Електронному 
кабінету водія.

Електронний кабінет водія – 
онлайн‑сервіс, який відкриває ряд 

можливостей перед власником 
транспортного засобу. Зокрема, 
завдяки новації можна дізнатися 
актуальну інформацію про власні 
авто та посвідчення водія, перевірити 
й оплатити адміністративні право-
порушення, переглянути історію 
будь‑якого автомобіля за VIN‑кодом 
та записатися в електронну чергу до 
сервісних центрів МВС.

Ще донедавна в Житомирській 
області така опція була доступна 
в сервісних центрах Коростеня, Берди-
чева та Новограда‑Волинського. Тепер 

клієнти отримали можливість зайня-
ти чергу «з дому» у територіальний 
сервісний центр МВС у Житомирі.

Онлайн‑сервіс доступний на 
сайті e‑driver.hsc.gov.ua та на Уря-
довому порталі kmu.gov.ua у роз-
ділі «Електронні послуги». Доступ 
до е‑Кабінету здійснюватиметься 
за допомогою цифрового підпису, 
MobileID або BankID (у тому числі 
через ПриватБанк).

Регіональний  
сервісний центр МВС  

в Житомирській області

Влада розпочала 
репресії проти чле-
нів політичної партії 
«ВО «Батьківщина» та 
працівників виборчих 
штабів.

Жителів Житомирської об-
ласті, які підтримують кандида-
та в Президенти України Юлію 
Тимошенко, почали тероризувати 
співробітники територіальних 
підрозділів Служби безпеки Укра-
їни та прокуратури, які масово 
викликають партійців на допити.

Житомирська обласна партій-
на організація ВО «Батьківщина» 
розцінює такі дії силових струк-
тур як перешкоджання у прове-

денні чесних та демократичних 
виборів Президента України. 
В той час, коли на сході нашої 
держави ведуться бойові дії, ма-
сово вибухають військові склади 
з боєприпасами, а через оборон-
ну промисловість відмиваються 
мільйони гривень, Служба без-
пеки України та Генпрокуратура 
за наказом діючого президента 
Петра Порошенка займаються 
політичними переслідуваннями 
українців, замість того, щоб ви-
конувати свої прямі обов’язки.

Політична партія «ВО «Бать-
ківщина» здійснює свою діяль-
ність виключно у межах діючого 
законодавства України. На тери-
торії Житомирської області діють 
первинні, міські, районні, окружні 
та обласна партійні організації, 
які під час передвиборних про-

цесів стають штабами, а партійці 
за власним бажанням виконують 
обов’язки агітаторів, членів вибор-
чих комісій та спостерігачів.

Ми не допустимо будь‑яких 
спроб незаконно вплинути на ре-
зультати народного волевиявлення 
та звести нанівець демократичні 
процеси в Україні, відкинувши її 
назад, у тоталітарне минуле. Під 
час Революції Гідності українці 
власною кров’ю засвідчили своє 
бажання жити у цивілізованій, 
європейській країні, в якій немає 
місця для диктатури. І «Батьків-
щина» буде захищати вибір міль-
йонів українців будь‑якою 
ціною.

Голова Житомирської  
обласної партійної організа-

ції ВО «Батьківщина»  
Анжеліка Лабунська

Офіційна заява Анжеліки Лабунської з приводу 
репресій влади проти членів ВО «Батьківщина»

Відтепер у чергу до сервісного центру МВС 
у Житомирі можна зареєструватися онлайн

Р

nku.com.ua /YuliaTymoshenko
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Жити в багато-
поверхівці, в якій не 
дотримуються вимог 
пожежної безпеки, це 
як сидіти на порохо-
вій бочці та чекати – 
піднесе хтось сірника 
до гніту чи ні.

Багатоповерхівки збудовані ще 
за радянських часів підтримувати 
у належному стані досить дорого, 
тому на протипожежний захист, 
як правило, просто не залишаєть-
ся коштів, а новобудови також не 
всі зводять у відповідності з усіма 
вимогами та стандартами. На-
скільки ж безпечні багатоповер-
хівки Житомира сьогодні?

За дорученням Прем’єр‑
Міністра України з лютого по-
точного року країною проходять 
перевірки будинків підвищеної 
поверховості. Це будинки з висо-
тою від 26,5 м до 47 м. Таких в Жи-
томирі налічується 18. Доцільно 
пригадати, що за словами началь-
ника Управління ДСНС України 
у Житомирській області Ігоря 

Нікітчука, у Житомирі роками не 
вирішуються питання протипо-
жежного захисту будинків підви-
щеної поверховості. Чи зрушиться 
справа з «мертвої» точки – можна 
лише чекати та здогадуватись. 
Проте останні перевірки жито-
мирських висоток засвідчують, що 
їх мешканці стають заручниками 
цієї проблеми.

Минулого тижня проінспекто-
вано два будинки ТОВ КК «ДОМ-
КОМ Житомир» по вул. Проспект 
Миру, 11 та 34 і висотка, що під-
порядкована ОСББ Агат‑Житомир 
за адресою вул. Проспект Миру, 

21. Висновок фахівців ДСНС пе-
чальний – жоден із будинків не 
відповідає усім вимогам пожеж-
ної безпеки. Зокрема, у першій 
згаданій 14‑поверхівці системи 
димовидалення та підпору повітря 
знаходяться у непридатному стані, 
автоматична пожежна сигналіза-
ція не працює. Ще одна досить 
суттєва проблема – самовільне пе-
репланування приміщень загаль-
ного користування, в результаті 
чого сходові клітини заблоковано 
для евакуації. Мешканці само-
стійно облаштовують тамбури, 
закриваючи вільний доступ до по-

жежних кранів‑комплектів, став-
лять величезні ящики на сходових 
клітинах біля виходів. Пожежні 
крани на поверхах не укомплек-
товані пожежними рукавами та 
стволами. У випадку виникнення 
пожежі згадані порушення не до-
зволять своєчасно виявити осеред-
ок загоряння, сприятимуть поши-
ренню вогню, створять перешкоди 
для безпечної евакуації людей та 
заважатимуть ліквідації пожежі 
на ранній стадії. В наступних двох 
будинках підвищеної поверховості 
ситуація дещо краща, проте ін-
спекторський склад виявив і там 
достатньо порушень.

За результатами перевірок 
вручатимуться обов'язкові для 
виконання приписи з термінами 
усунення порушень. Прикро тіль-
ки те, що навіть не зважаючи на 
неодноразові приписи проблеми 
з пожежною безпекою будинків 
підвищеної поверховості все рівно 
не вирішуються роками. Стихія 
недбалості не прощає і рано чи 
пізно через цю недбалість може 
хтось постраждати.

Чи то збіг обставин, чи то 
якась невідома сила… але вже 
через кілька днів після перевір-
ки 14‑поверхівки на Проспекті 

Миру, 11 там виникла пожежа. 
Загоряння сталось у квартирі на 
першому поверсі. На щастя, обі-
йшлося без жертв, але вони мо-
гли бути. Рятувальники виявили 
на підлозі в кімнаті притомного 
59‑річного господаря оселі. Фа-
хівці припускають, що займання 
сталося внаслідок необережного 
поводження з вогнем, зокрема, під 
час куріння. На кухні загорілись 
речі домашнього вжитку та по-
бутове сміття. На сходовій клітині 
було сильне задимлення. Очевид-
ці надзвичайної події швидко 
сповістили Службу порятунку 
«101». Вогнеборці оперативно упо-
рались із пожежею, не допустив-
ши подальшого розповсюдження 
полум’я. А якби вогонь розгулявся 
висоткою чи пожежа б виникла на 
найвищих поверхах? Враховуючи 
вищевказані проблемі з пожеж-
ною безпекою багатоповерхівки, 
це питання стає риторичним. Про 
наслідки взагалі навіть страшно 
подумати. Останній випадок – це 
вже дзвіночок до якихось дій, адже 
при серйознішій пожежі у будин-
ках підвищеної поверховості мо-
жуть вже задзвеніти дзвони.

У ДСНС України
у Житомирській області

Із трьох перевірених висоток  
на Богунії жодна не відповідає  
усім вимогам пожежної безпеки

Анастасія Ліберман

У Житомирі архі-
тектори та урбаністи 
розглядали конкурсні 
пропозиції щодо ре-
конструкції двох цен-
тральних площ міста – 
майдану Соборного 
і площі Перемоги.

Відповідний пост опублікував 
на своїй сторінці Facebook мер Жи-
томира Сергій Сухомлин.

«Сьогодні розглядали конкурсні 
пропозиції по реконструкції двох 
центральних майданів міста. Три 
команди архітекторів та урбаністів 
працювали над ними близько чо-
тирьох місяців. Дякую учасникам 
конкурсу за сміливі рішення і споді-
ваюся, що житомиряни підтримають 

такі трансформації наших майданів. 
Якщо все складеться, то реалізація 
цього проекту можлива впродовж 
наступних кількох років. Містобу-
дівний конкурс був організований 
і фінансувався за рахунок коштів 
проекту «Інтегрований розвиток 
міст в Україні», що впроваджується 
німецьким товариством міжнародно-
го співробітництва (GIZ)», – написав 
міський голова Сергій Сухомлин.

Нагадаємо, конкурс на кращу кон-

цепцію реконструкції площ «Майдан 
Соборний» і «Площа Перемоги» був 
оголошений 17 листопада 2018 року, 
тоді ж були визначені команди архі-
текторів – учасників конкурсу.

Ними, за словами головного 
архітектора Житомира Юрія Без-
бородова, стали:

1. ЛКП «Інститут просторового 
розвитку»,

2. ГО «Урбан куратори»,
3. ГО «Містодія».

Житомиряни змо-
жуть доїхати до моря 
без проблем.

З 31 березня 2019 року Ук-
рзалізниця запустить поїзд 
№ 247/248 Житомир – Одеса. Він 
складатиметься з вагонів різних 
класів та курсуватиме щоденно. 
Про це повідомляє офіційний 
сайт Укрзалізниці.

Поїзд № 247/248 вирушатиме 
зі станції Житомир о 23:15 та 
прибуватиме до Одеси о 09:33. 
У зворотному напрямку від-
правлення о 12:35, прибуття 
до Житомира о 22:07. Поїзд зу-
пинятиметься на станціях Бер-
дичів, Козятин‑1, Калинівка‑1, 
Вінниця, Гнівань, Жмеринка‑
Пасажирська, Рахни, Вапняр-
ка, Крижопіль, Кодима та По-

дільськ. Завдяки запуску цього 
поїзда буде значно покращена 
логістика для мешканців Жи-
томира, які відтепер матимуть 
пряме залізничне сполучення 
з південними регіонами.

Розк лад поїзда ск ладе -
ний таким чином, що ним 
можна дістатися до великого 
залізничного вузла – станції 
Жмеринка, а там пересісти 
на поїзди до Львова, Ужгоро-
да, Кам’янець‑Подільського, 
Хмельницького та ін.

Ціна квитків у плацкартно-
му вагоні – від 175 грн, у ку-
пейному – від 380 грн, у вагоні 
люкс – від 758 грн. Вартість 
проїзду за лежить ві д  д н я 
тижня та календарного пері-
оду. Квитки можна придбати 
в залізничних касах або системі 
онлайн‑продажу.

З 31 березня 
Укрзалізниця запустить 
щоденний поїзд 
Житомир – Одеса

Масштабна реконструкція  
головних площ міста:  
на які зміни чекати житомирянам
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Наталія Іжицька

Вже декілька років 
у країні затверджений 
перелік інфекційних 
захворювань, які 
підлягають епідемі-
ологічному нагляду. 
Однак чому замість 
зменшення інфекцій-
ної захворюваності 
в Україні ми знову 
чуємо про регулярні 
її спалахи.

Здоров’я для кожної люди-
ни – найбільша цінність, а здорова 
нація – це необхідна умова для іс-
нування держави. З підписанням 
Угоди про асоціацію Україна взяла 
на себе зобов’язання наблизити 
вітчизняне законодавство до єв-
ропейських норм і забезпечити 
високі вимоги в сфері охорони 
здоров’я.

Ми – перші в Європі  
за поширенням кору

У березні 2015 року у межах 
заходів імплементації Угоди про 
асоціацію Кабінет Міністрів Украї-
ни затвердив Перелік інфекційних 
захворювань, які мають прогре-
сивно/поступово охоплюватися 
епідеміологічним наглядом. Під 
епідеміологічним наглядом мають 

перебувати як рідкісні, так і тяжкі 
захворювання, що можуть спри-
чинити епідемію і високий рівень 
смертності та захворювання, які за-
вдяки профілактиці можуть захис-
тити здоров’я громадян України.

Після затвердження Переліку 
інфекційних захворювань чисель-
ність хворих на різні інфекційні 
захворювання змінилась. Кількість 
хворих на одні хвороби зросла, на 
інші, навпаки, – зменшилась. Від-
повідальний за епідеміологічний 
нагляд інфекційних захворювань – 
Центр громадського здоров’я.

– На національному рівні 
за інфекційні захворювання 
відповідає Центр громадського 
здоров’я. Він розроблює плани та 
заходи, які повинні працювати 
і на профілактику, і на зменшен-
ня розповсюдження інфекційних 
захворювань. Проблема в тому, 
що не у всіх областях створені 
центри громадського здоров’я, – 
розповідає директор БО «Мережа 
100 відсотків життя Рівне» Юрій 
Лазаревич.

– Однак Центр громадського 
здоров’я не має сам виконувати 
епідеміологічний нагляд. Він роз-
робляє стратегію, а її виконання 
лягає на багато інших закладів. 
Для прикладу, регіональні центри 
громадського здоров’я спрямовані 
на профілактику: навчання, семі-
нари, буклетики. Тобто завдання 
Центру громадського здоров’я – 
намітити стратегію, яку реалізо-
вуватимуть дуже багато відділів. 
На мою думку, на національному 
рівні є позитивні зміни, процес 
гальмується більше на регіональ-
ному рівні, – зазначає експерт.

У затвердженому переліку 
під епідеміологічним наглядом 
мають перебувати інфекційні 
захворювання, які можна запо-
бігти шляхом вакцинації. До цих 
захворювань належать дифтерія, 
кір, віспа, грип, паротит, правець, 
краснуха, поліомієліт та кашлюк.

Другий рік поспіль наша кра-
їна очолює список європейських 
країн за темпами розповсюджен-
ня кору. За перші два місяці 2019 
року на кір занедужало близько 
24 тис. чоловік. Найбільш поши-
рене захворювання у Львівській, 
Івано‑Франківській та Закарпат-
ській областях.

За даними управління охоро-
ни здоров’я Житомирської облдер-
жадміністрації, на Житомирщині 
у 2018 році кором перехворіло 646 
осіб. Для порівняння: у 2017 році 
в Житомирській області на кір за-
хворіло лише 6 чоловік.

– Епідемія розпочалася че-
рез те, що у нас не було довіри 
до вакцини. Коли спалахнула ця 
проблема, багато українців були 
проти вакцинації. Проте наразі 
багато хто уже змінив відношен-
ня і вже готовий вакцинуватися. 
У більшості регіонів уже змен-
шується кількість захворювань 
на кір, – пояснює Юрій Лазаревич.

У багатьох містах місцева вла-
да прийняли рішення, що якщо 
дитина не вакцинована, то вона 
не має права ходити до освітніх 
закладів. Таким дітям мають за-
безпечувати індивідуальне на-
вчання, – зазначає директор БО 
«Мережа 100 відсотків життя 
Рівне» Юрій Лазаревич.

Після затверження Переліку 
інфекційних захворювань на Жи-
томирщині кількість хворих на 
кашлюк почала поступово змен-
шуватися. Проте наразі кількість 
інфекційних хворих збільшилась. 
Якщо у 2018 році на кашлюк пере-
хворіло 93 жителя Житомирської 
області, то у 2017 році кількість 
хворих становила 75 осіб.

Позитивна динаміка спостері-
гається у кількості хворих на крас-
нуху. У 2014 році на Житомирщині 
краснухою перехворіло 11 чоло-
вік, а вже у 2018 році зафіксовано 
лише один випадок.

Нагляд за ВІЛ‑інфікованими
За затвердженим переліком 

під епідеміологічним наглядом 
мають перебувати захворювання, 
що передаються статевим шля-
хом: гонококові інфекції, хламі-
дійні інфекції, сифіліс, синдром 
набутого імунодефіциту та ВІЛ‑
інфекція.

Із цими захворюваннями си-
туація в Україні не найкраща. Ми 
посідаємо одне з перших місць 
серед європейських країн за кіль-
кістю ВІЛ‑позитивних осіб. Ста-

ном на початок 2018 року 
в Україні налічувалося 
244 тис. інфікованих ВІЛ 
громадян. Дана інфекція 
зазвичай передається ста-
тевим шляхом, однак зали-
шається сконцентрованою 
у ВІЛ‑позитивних групах 
населення. Упродовж 2018 
року щодня в масштабах 
країни фіксувалося в се-
редньому 50 нових випад-
ків ВІЛ‑інфекції.

Станом на січень по-
точного року в закладах 
охорони здоров’я під на-
глядом лікарів перебувало 
142 тис. ВІЛ‑позитивних 
українців. Окрім того, 
46,3 тис. хворих із діа-
гнозом СНІД. Найви-
щий рівень захворюваності 
в Одеській, Дніпропетровській та 
Миколаївській областях. Наразі 
на Житомирщині – 3511 людей, 
хворих на ВІЛ.

– Епідемія ВІЛ наразі при-
зупинена. Багато що зробила 
держава, громадські організації, 
донори саме в тестуванні людей. 
Наразі у нас препаратів більше, – 
розповідає пан Юрій.

Наглядати мають і за вірусним 
гепатитом А, В і С та захворюван-
нями, що передаються через воду 
та їжу. Серед таких захворювань – 
ботулізм, лістеріоз, сальмонельоз, 
бактеріальна дизентерія та інші.

За останніми даними, станом 
на вересень 2018 року в Україні за-
реєстрували 80 випадків ботуліз-
му. З 93 постраждалих українців 
восьмеро померло. На Житомир-
щині зафіксовано 5 випадків за-
хворювання на ботулізм.

Епідеміологічним наглядом 

мають охоплюватися й інфекційні 
захворювання, що передаються 
повітряним шляхом. Серед них 
пневмококові інфекції, легіо-
нельоз, менінгококова хвороба, 
тяжкий гострий респіраторний 
синдром та туберкульоз.

Має відбуватися нагляд за 
важкими захворюваннями, що 
завозяться. До них належать 
чума, малярія, холера, вірусна ге-
морагічна лихоманка. На щастя, 
з усіх перевищених інфекційних 
захворювань в Житомирській 
області за 2018 рік не виявлено 
жодного випадку.

Отже, проблема поширен-
ня цих захворювань закладена 
не на національному рівні, а на 
регіональному. А щоб добитися 
зменшення кількості інфекційних 
захворювань, потрібно злагоджено 
працювати всім відповідальним 
відділам. Лише тоді ми побачимо 
позитивні зміни.

Європейський перелік та нагляд  
за інфекційними захворюваннями

 На фото: директор БО «Мережа 100 
відсотків життя Рівне» Юрій Лазаревич
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Житомирщина: кому і на скільки 
підвищили пенсії з 1 березня 2019 року

У 82 тис. пенсіоне-
рів Житомирської 
області у березні пен-
сія зросла на понад 
1 тис. грн.

На виконання частини 2 
ст. 42 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування», з 1 берез-
ня поточного року органами Пен-
сійного фонду України в області 
проведено перерахунок шляхом 
збільшення показника середньої 
заробітної плати (доходу) в Украї-
ні, з якої сплачено страхові внески, 
та який враховується для обчис-
лення пенсії.

Показник середньої заробітної 
плати, який застосовується для 
перерахунку пенсій, збільшується 
на коефіцієнт, що відповідає 50 
відсоткам показника зростання 
споживчих цін за попередній рік 
та 50 відсоткам показника зрос-
тання середньої заробітної плати, 
з якої сплачено страхові внески, за 
попередній рік.

Постановою Кабінету Міністрів 
України від 20.02.2019 № 124 «Про 
проведення індексацій пенсій 
у 2019 році» затвержено порядок 
проведення індексації та коефі-
цієнт збільшення показника се-
редньої заробітної плати (доходу) 
в Україні, з якої сплачено страхові 
внески та який враховується для 
обчислення пенсії, в розмірі 1,17. 
Перерахунок пенсій проведено для 
осіб, які отримують пенсії, призна-
чені згідно із законами України: – 
«Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» – на коефі-
цієнт 1,17 збільшується показник 
3 764,40 грн (середня заробітна пла-
та за 2014–2016 роки); – «Про пен-
сійне забезпечення осіб, звільнених 
з військової служби, та деяких 
інших осіб» (з числа військовос-
лужбовців строкової служби) – на 
коефіцієнт 1,17 збільшується по-
казник 3764,40 грн; – «Про статус 
і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи» (які отри-
мують пенсії, обчислені, виходячи 
із заробітної плати, визначеної за 
роботу у зоні відчуження) – на кое-
фіцієнт 1,17 збільшується показник 
928,81 грн (середня заробітна плата 
(дохід) на одну застраховану особу, 
з якої сплачено страхові внески, 
за 2006 рік). Не передбачено про-
ведення індексації пенсій, призна-
чених за «спеціальними» законами 
(державним службовцям, посадо-
вим особам органів місцевого само-
врядування, прокурорам, суддям, 
народним депутатам тощо).

Із 327,6 тис. пенсіонерів Жито-
мирської області, яким проведено 
перерахунок, розмір пенсії підви-

щено для 286 тис. осіб, або 80% від 
загальної чисельності цивільних 
пенсіонерів. Якщо після пере-
рахунку розмір пенсії зростає, то 
таке підвищення не може бути 
меншим за 100 гривень.

Крім того, пенсіонерам, які 
отримують пенсії, призначені 
згідно із Законом України «Про 
загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування», мають повний 
страховий стаж (35 років – чолові-
ки, 30 років – жінки, а для пенсій, 
призначених до 1 жовтня 2011 

року, 25 років – чоловіки, 20 років – 
жінки) та у яких розмір пенсії не 
перевищує суми 1669,20 грн (40% 
від мінімальної заробітної плати 
4173 грн), виплачується одно-
разова доплата до пенсії в сумі 
2410,17 грн. Одноразова доплата 
виплачуватиметься рівними час-
тинами (по 1205,09 грн) у березні 
та у квітні. Одноразову доплату до 
пенсії встановлено 79,4 тис. осіб. 
Середня сума підвищення склала 
554,3 грн (з урахуванням сум одно-
разової доплати).

Розподіл пенсіонерів 
області за діапазонами 
підвищення пенсій 
наступний:

• до 100 грн – 80 109 пенсіонерів 
області;

• від 100,01 грн до 400 грн – 
79 311 осіб;

• від 400,01 грн до 500 грн – 
21 132 осіб;

• від 500,01 грн – до 700,00 грн – 
16 514 осіб;

• від 700,01 грн до 1000 грн – 
6 624 осіб;

• понад 1000,00 грн – 82 335 
осіб.

Виплата перерахованих пенсій 
та одноразової доплати проводить-
ся починаючи з 4 березня. На підви-
щення пенсійних виплат додатково 
спрямовано 156,5 млн грн, потреба 
в коштах на виплату пенсій на бе-
резень становить 1065,6 млн грн.

Житомирське об’єднане 
управління Пенсійного фонду 

України в Житомирській області
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Наразі проводять-
ся усі необхідні для 
реконструкції підго-
товчі роботи.

У вівторок, 19 березня, від-
булась виїзна нарада за участю 
представників міської влади та 
підрядників щодо реконструкції 
набережної річки Тетерів. Як по-
відомляє прес‑служба міськради, 
під час наради оглянули тери-
торію та вже виконані роботи, 
поспілкувалися з підрядником 
стосовно організації подальших 
робіт із реконструкції та графіків 
виконання робіт.

Реконструкція відбувається 
за сучасним проектом. Роботи 
з реконструкції проходять згідно 
із запланованими графіками. На 
сьогодні підрядником ДП «Фаво-
рит ОПТ» виконано такі роботи: –

• проведено демонтаж старої 
плитки;

• згідно з актом обстеження 
зрізано аварійні дерева;

• проводяться демонтажні та 
підготовчі роботи по всій тери-
торії.

У проекті першою чергою 
капітального ремонту перед-
бачено:

• облаштування дитячого 
майданчика з 7‑ма батутами 
і спортивним комплексом на 
площі 800 кв. м;

• облаштування фітнес‑зони 
з 10‑ма блоками для занять фіт-
несом на площі 1500 кв. м;

• облаштування зони для за-

нять йогою з газоном, площею 
100 кв.м;

• будівництво амфітеатру зі 
сценою для виступів на 150 місць; 
реконструкція існуючих альтанок;

• створення релакс‑саду з по-
сівом газонів і улаштуванням гра-
нітних плит; встановлення пункту 
для велопрокату;

• встановлення 43 декоратив-
них лавок на пішохідній доріжці.

Додатковий ме-
ханізм захисту ба-
гатодітних сімей 
запрацює з 1 квітня 
поточного року.

Розповідаючи про нову іні-
ціативу, метою якої є підтримка 
багатодітних родин, міністр со-
цполітики Андрій Рева пові-
домив, що, враховуючи те, що 
багатодітні сім’ї мають достат-
ньо високі ризики потрапити 
в категорію малозабезпечених 
сімей, Міністерством соціальної 
політики України проаналізова-
но систему соціальної підтрим-
ки сімей з дітьми, здійснено від-
повідні фінансово‑економічні 
розрахунки та підготовлено 
проект нормативно‑правового 
акта, яким пропонується запро-
вадити новий вид соціальних 
виплат – допомогу на дітей, 
які виховуються у багатодітних 
сім’ях.

«Зазначену соціальну ви-
плату пропонується встановити 
з 1 квітня 2019 року з метою по-
кращення матеріального стану 
багатодітних сімей, створення 
належних умов для виховання 
дітей, які виховуються в таких 
сім'ях. Кожна багатодітна сім'я 
отримає на третю, четверту, 
п'яту та наступних дітей до 6‑ти 
років щомісячну допомогу від 
держави у розмірі прожитко-
вого мінімуму на дитину до 6 
років. З урахуванням розміру 
прожиткового мінімуму серед-
ньомісячний розмір виплати 
складатиме:

• з 1 квітня 2019 року – 1626 
гривень;

• з 1 липня 2019 року – 1699 
гривень;

• з 1 грудня 2019 року – 1779 
гривень», – заявив Андрій Рева.

За даними єдиного обліку 
багатодітних сімей в Україні ста-
ном на 1 січня 2019 року в Украї-
ні було обліковано понад 334 тис. 
багатодітних сімей, у яких ви-

ховувалось 1 136,7 тис. дітей.
Таким чином, право на 

отримання допомоги мати-
муть усі багатодітні сім'ї – на 
158,8 тис. дітей до 6‑річного 
віку (враховуючи третю і на-
ступних дітей).

У тому числі право на отри-
мання допомоги матимуть 
102,3 тис. малозабезпечених 
багатодітних родин на 63,5 тис 
дітей до 6‑ти років (враховуючи 
третю і наступнихдітей).

Щомісячна державна до-
помога призначатиметься та 
виплачуватиметься органами 
соціального захисту населення 
за місцем проживання бага-
тодітної родини за рахунок 
коштів державного бюджету 
у вигляді субвенції до місцевих 
бюджетів.

Загальна потреба в коштах 
на виплату допомоги станови-
тиме близько 200 млн гривень 
на місяць або 1,8 млрд на ІІ–IV 
квартали 2019 року (2,4 млрд 
гривень в розрахунку на рік).

Тварин простерилі-
зовано у межах берез-
невої акції.

Упродовж 2 тижнів спеціаліс-
ти КП «Центр захисту тварин» та 
волонтери фонду «Чотири лапи» 
у Житомирі стерилізували 236 
безпритульних котів та кішок.

Про це повідомила дирек-
тор комунального підприємства 
«Центр захисту тварин» Жито-
мирської міської ради Олександра 
Мельник.

«За 2 тижні спільними зусил-
лями FOUR PAWS International та 
КП «Центр захисту тварин» ЖМР 
прооперовано 236 вуличних котів. 
Дякую всім свідомим жителям 
міста та відповідальним волонте-
рам, що активно допомагали під 
час акції зі стерилізації!» – зазна-
чила Олександра Мельник.

Як повідомлялося раніше, 
березнева акція з безкоштовної 
стерилізації безпритульних кішок 
та котів у Житомирі розпочала-
ся 4 березня та тривала 9 днів, до 
15 березня.

18 березня слідчі 
Черняхівського відді-
лення поліції розпо-
чали розслідування 
неналежного вико-
нання професійних 
обов’язків медични-
ми працівниками, 
у результаті чого під 
час пологів померла 
36-річна жінка, а її 
дитина народилась 
мертвою.

Про це повідомляють у відділі 
комунікації поліції Житомир-
ської області. «Підставою для 
початку кримінального прова-
дження стали попередні висно-
вки судово‑медичної експертизи 
щодо причин смерті жінки та ди-
тини. У першої розтин засвідчив, 
серед іншого, геморагічний шок, 
а в другої – асфіксію.

Встановлено, що 17 березня 
близько 5 ранку до Черняхів-
ської лікарні з с. Пекарщини 
каретою «швидкої» була до-
ставлена 36‑річна жінка, вагітна 
четвертою дитиною. За попе-

редніми відомостями, під час 
пологів у неї розпочалась сильна 
кровотеча, яка, серед іншого, й 
спричинила смерть», – повідо-
мляють у поліції.

Попередня кваліфікація по-
дії – ч. 2 ст. 140 (Неналежне ви-
конання професійних обов’язків 
медичним або фармацевтичним 
працівником) Кримінального ко-
дексу України.

Санкція статті передбачає від-
повідальність від 5‑річного обме-
ження волі до 3‑річного ув’язнення 
з позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатись певною 
діяльністю строком до 3 років.

Загалом, як повідомив за-
ступник начальника Слідчого 
управління ГУНП в області Во-
лодимир Богатков, уже цього 
року розпочато 5 кримінальних 
проваджень за ознаками пра-
вопорушення, передбаченого 
статтею 140 ККУ. Нині у них 
триває проведення необхідних 
комплексних досліджень щодо 
професійності дій медиків.

У Житомирі  
розпочали реконструкцію 
набережної річки Тетерів

З квітня багатодітні родини 
отримуватимуть щомісяця 1700 грн 
на третю і кожну наступну дитину 
до досягнення нею 6-ти роківУ Житомирі за  

2 тижні безкоштовно 
простерилізували 
236 безпритульних 
котів та кішок

У Черняхові через 
халатність лікарів 
померла породілля 
з дитиною
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Світ лялькового театру –  
це світ дитинства

Руслан Мороз

21 березня відзначають Між-
народний день лялькаря. За тра-
дицією в цей день працівниками 
театрів і творчих лялькових колек-
тивів організовуються незвичайні 
лялькові вистави, творчі зустрічі, 
концерти та інші святкові заходи.

Ідея відзначати у всьому світі 
Міжнародний день лялькаря, або 
Міжнародний день театру ляльок, 
прийшла відомому діячеві лялько-
вого театру Джіваду Золфагаріхо 
з Ірану. Традицію свята лялькарів 
всього світу відкрив день 21 берез-
ня 2003 року. Саме з цього часу 
всіма професіоналами і шануваль-
никами театру ляльок святкується 
Міжнародний день лялькаря.

Відома діячка індійського 
театру ляльок Капіли Ватсяаян 
наголошувала: «Світ лялькового 
театру – це невинність дитинства, 
його чистота і безпосередність, 
і мудрість філософа. З'являючись 
в реальному часі і просторі, театр 
ляльок повертає нашим душам 
справжню сутність…».

Напередодні свята ми зустрі-
лися з відомими акторами Жито-
мирського академічного обласного 
театру ляльок. Кожен з них ко-
ротко розповів свою історію, чому 
він працює саме в театрі ляльок.

�� Дарина Гущина – ак-
торка-ляльковод Жито-

мирського академічного 
обласного театру ляльок:

– Акторкою я мріяла стати, як 
і кожна дівчинка, ще з дитинства. 
Але в мене так реально вийшло. 
Я дуже любила слухати платів-
ки. В мене був патефон, і батько 
купляв мені платівки тоді ще ро-
сійською мовою з дуже цікавими 
казками: «Василіса Премудра», 
«Рікі‑тікі‑таві» та інші. Я їх про-
сто цитувала напам'ять та ще 
й зараз пам'ятаю. Я намагалася 
пародіювати та імітувати голоси. 
Мені здавалося, що непогано ви-
ходило. Потім я переросла якось 
цей період і готувалася вступати 
до педуніверситету на іноземну 
мову. Я дуже ретельно готувала-
ся, а потім я дізналася про наше 
Житомирське училище культури 
імені Івана Огієнка та побувала 
там на деяких репетиціях і просто 
закохалася в акторство. Мені так 
сподобалося, що я прийшла до-
дому та сказала батькам, що я не 
хочу до педуніверситету. В мами 
моєї була істерика. Я покидаю 
все та готуюся до вступу в учи-
лище. Доходило до того, що мама 
зі мною просто не розмовляла. 
Але в мене тоді був максималізм: 
я хочу й все! Я вступила й закінчи-
ла училище з червоним дипломом 
та вирішила продовжити навчан-
ня. Тоді ми з моїм чоловіком, теж 
актором, вирішили вступити до 
Харкова на відділення драматич-
ного мистецтва. Про лялькарство, 

про театр ляльок у мене в голові 
взагалі думок не було. Але коли 
ми приїхали, то з'ясувалося, що 
там рік через два був набір на 
курс і якраз того року набирали 
тільки на курс акторів театру ля-
льок. В харківському виші це на-
зивалося «актор театру анімації». 
Ми трошки були засмучені, але 
наші друзі казали: «Вам дуже по-
щастило. Ви будете вчити й драму, 
та ще й роботу з ляльками». Ми 
дійсно вивчали й жонглювання, 
фехтування, драматичне мисте-
цтво, сценічну мову, сценічний 
рух і роботу з ляльками. Все було 
разом, і виявилося, що в нас дій-
сно вивчають ті ж самі предмети, 
та ще й лялькарство. Так що по 
годинам в нас виходило більше 
навантаження, ніж в акторів дра-
ми. Все одно всі працювали разом 
і так дружньо, що ти забувався, 
хто актор драми, хто актор театру 
ляльок. Це був цілий світ!

�� Віктор Дацун – голо-
вний художник Житомир-
ського академічного облас-
ного театру ляльок:

– Мої відносини з театром 
починаються в далекому дитин-
стві, тому що тут працювала моя 
бабуся Тамара Лозинська, яка 
була завлітом цього театру. Тому 
всі вихідні, які я проводив з ба-
бусею, я проводив в театрі. Я по-
стійно був за сценою, спілкувався 
з акторами. Я бачив всю творчу 
діяльність з боку саме акторів. 
Мені це сподобалось. Тому, коли 
я закінчив навчання в Харківській 
державній академії дизайну та 
мистецтв, мене взяли на роботу 
до театру в якості бутафора. Так 
розпочалася моя кар'єра в театрі. 
Я пам'ятаю першу виставу, яку 
я зробив повністю в якості ху-
дожника, це була вистава «Кошеня 
на снігу» режисера Олександра 
Кузьмина. Я працюю не тільки 
в театрі ляльок, я ще працюю 
в Житомирському центрі твор-
чості дітей та молоді, де також 
займаюся з творчими дітьми.

�� Олександр Кондрато-
вич – актор-ляльковод Жи-
томирського академічного 
обласного театру ляльок:

– До дорослої людини легше 
«достукатись» та щось пояснити, 
ніж до дитини. Дитина не вірить, 
коли її обманюють. Якщо дитина 
відчує, що її в чомусь обманули, 
то вона може замкнутися в собі. 
Потрібно бути щирими та від-
вертими. Працювати в театрі – це, 
напевно, була мрія дитинства, але, 
пройшовши великий шлях музи-
канта, я деякий час назад все ж на-
важився прийти до театру ляльок. 

Я також працював аніматором, 
тобто досвід роботи з дітьми був 
великий. Мене в театрі вислухали 
та погодились взяти на роботу. 
Кайф у тому, що коли ти працю-
єш з дітьми, їх посмішка, їх від-
вертість тебе надихають на кращу 
роботу. Хочеться працювати ще 
більше. Це чудово! Хочеться пра-
цювати не тільки з лялькою, а й 
вживу. Ми не тільки показуємо 
вистави, ми ще проводимо в театрі 
свята для дітей, святкові ранки, 
дні народження, різні випуски та 
багато іншого, де ми працюємо 
не тільки як лялькарі, а й актори 
живого плану. Це також вимагає 
великої майстерності, але це надає 
поштовх творити далі!

�� Костянтин Мілько – 
актор-ляльковод Житомир-
ського академічного облас-
ного театру ляльок:

– Все сталося дуже прозаїчно. 
Я ніколи не думав, не підозрював 
та не мріяв, що буду працювати 
в такому закладі. Але вийшло 
так, що коли я ще навчався в то-
дішньому училищі культури та 
мистецтв імені Івана Огієнка на 
режисерському факультеті, на 
практику я прийшов саме до те-
атру ляльок. Ну й за нестачею ро-
бочих кадрів мені запропонували 
залишитися в театрі. Мене дуже 
влаштовував графік роботи та за-
вантаженість. Тому на перший час 
я залишився. Але потім мені тут 
сподобалось. Більшість вважає, 
що робота лялькаря проходить за 
ширмою, вони кажуть: «Ну що ж 
тут, ляльку надів на руку, та й все!» 
Насправді ми дуже багато граємо 
«живим планом», тобто працюємо 
як актори драми, але підсилюємо 

свою гру вже роботою з лялькою. 
Причому «живим планом» ми 
працюємо не менше, ніж актори 
драматичного театру. В чому ще 
особливість нашої роботи – це на-
магатися передати твій емоційний 
стан, твоє ставлення до героя за 
допомогою саме ляльки. Зробити 
це саме лялькою – тут вже потріб-
но напрацьовувати майстерність! 
Та цей процес дійсно захоплює! 
Ляльки не завжди бувають зі 
складною механізацією, і зробити 
так, щоб глядач повірив, що в неї 
щось болить, що вона жива та від-
чуває, – це дуже цікаво!

�� Віктор Гущин – актор-
ляльковод Житомирського 
академічного обласного те-
атру ляльок:

– Я після закінчення училища 
культури й практику проходив, 
і працював у драматичному театрі. 
Але коли ми з моєю дружиною 
Дариною Гущиною поїхали по-
ступати до Харкова, набирався 
курс акторів театру анімації. Ми 
вирішили спробувати та вступи-
ли на такий курс. У нас все дуже 
гарно вийшло, ми набрали найви-
щі бали. Тому, коли ми вже були 
зачислені до Харківського універ-
ситету мистецтв, повернувшись 
в Житомир, я написав в Житомир-
ському драмтеатрі заяву на звіль-
нення та одразу був прийнятий 
в Житомирський театр ляльок. 
Я не працюю, я служу театру. Тут, 
в театрі ляльок, неймовірна сімей-
на атмосфера. Гарний колектив, 
який завжди допоможе. Всі свята 
ми разом, працюємо також разом. 
Працювати для дітей – це задо-
волення. Маленький глядач – це 
найщиріший глядач! На фото: Дарина та Віктор Гущині

 На фото: Олександр Кондратович
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Земля для обраних: оборудки    в Станишівській ОТГ
Наталія Іжицька

Мати в своїй влас-
ності земельну ді-
лянку прагне багато 
житомирян. Оскільки 
самої землі мало, 
отримати її можуть 
лише «обрані». За-
звичай земельні ді-
лянки передаються 
за «сірими» схемами. 
Інформація про лю-
дей, які отримали 
таким чином земельні 
ділянки, прихована. 
Всі ці оборудки ро-
ками покриваються 
правоохоронцями та 
судами, які нерідко 
самі є безпосередніми 
учасниками дерибану 
землі.

Свіже повітря, річка, ліс, тиша – 
ідеальне місце для розташування 
житлових будинків. Під ці крите-
рії найкраще підходять впритул 
наближені до Житомира землі 
новоствореної Станишівської гро-
мади. За вигідне розташування, що 
дозволяє менш ніж за 10 хвилин 
доїхати до міста, можливість роз-
будовувати будинки місце облюбу-
вали заможні бізнесмени і впливові 
високопосадовці.

Особливо популярним стало 
село Зарічани, що з недавнього 
часу увійшло у склад громади. 
Саме тут мешкає майже вся еліта: 
депутати, прокурори, судді, пра-
цівники міськради та облради. 
Для житомирян Зарічани, як для 
киян Конча‑Заспа – лише мрія. 
Адже простому народові тут 
місця немає.

У Зарічанах будинком в 195,8 
кв. м володіє секретар Житомир-
ської міськради Наталія Чиж. 
Депутату міськради Олександру 
Рибаку в «царському селі» на-
лежить котедж в 184 кв. метри. 
У чоловіка депутатки міськради 
Любові Цимбалюк в Зарічанах 
збудований ресторан з готелем. 
Дачний будинок на 170 кв. м бу-
дується дружиною начальника 
управління дорожнього будівни-
цтва та інфраструктури Жито-
мирської ОДА. Навіть заступник 
начальника відділу Секретаріату 
Кабінету Міністрів України Тетя-
ни Шепель має житловий буди-
нок у Зарічанах на 101,30 кв. м.

Одна з найбільших поціно-
вувачів земель Зарічан – родина 
Харченків. У декларації за 2018 рік 
державного реєстратора Житомир-

ської міськради Аліни Харченко 
вказаний в селі цілий список 
об’єктів нерухомості. У 2014 році 
родина Харченків стала власником 
двох житлових будинків площею 
46,7 кв. м і 238,7 кв. м та двох зе-
мельних ділянок на 7810 кв. м та 
15110 кв. м.

Безкоштовно з державної влас-
ності приватизувати землю поряд 
з Житомиром вдалося й родині 
секретаря обласної парторгані-
зації «Блок Петра Порошенка». 

У 2016 році, коли учасників АТО 
запевняли, що для них не можуть 
знайти 10 соток землі, Олексій 
Крайник отримує разом земельну 
ділянку в 3 гектари. Прокоменту-
вати рецепт успішного отримання 
землі і надати пораду людям, які 
отримали відмову, Олексій Мико-
лайович відмовився.

– У вас такі питання дивні… 
Будь‑який громадянин може 
звернутися і отримати землю. Це 
є конституційне право, – перекону-

вав у телефонній розмові Олексій 
Крайник.

Земля обітована для суддів
Не встигнеш придивитися до 

земельної ділянки в Зарічанах, як 
вона вже у чиїсь власності. Декому 
вдалося накопичити землю гекта-
рами. На чоловіка судді в Господар-
ському суді Житомирської області 
Владислава Солов’я оформлені три 
земельні ділянки площею 4,5 га. Ще 
дві земельні ділянки площею 3,1 га 
Владислава Солов’я оформлені на 
ТОВ «Інвестбуд‑2000», співвласни-
ком якого є за сумісництвом пан 
Владислав і керівник цієї фірми. 
ТОВ «Інвестбуд‑2000» спеціалізу-
ється на будівництві житлових та не-
житлових приміщень. Тож не дивно, 
що на цих придбаних Владиславом 
Соловйом земельних ділянках не-
забаром з’являться нові будинки.

Загалом можна стверджувати, 
що значна частина суддів мешкає 
саме в Зарічанах. Суддя Житомир-
ського апеляційного адміністратив-
ного суду Тетяна Котік та її чоловік, 
голова Апеляційного суду Жито-
мирського області, у своїй власності 
в Зарічанах мають земельну ділян-
ку на 1008 кв. м, житловий будинок 
площею 122,9 кв. м, а також недобу-
доване господарське приміщення.

У 2013 році власницею жит-
лового будинку в Зарічанах стала 
і суддя Господарського суду Жито-
мирської області Вельмакіна Таїсія 
Миколаївна. У тому ж році пані 
Таїсія тут же придбала земельну 
ділянку на 100 кв. м.

Навіть помічниця судді ра-
йонного суду Олена Васинчук 
має у своїй власності 1,8 га землі 
та квартиру в Зарічанах.

А от провідний спеціаліст 
відділу з питань управління 
об’єктами державного майна Те-
риторіального управління Держав-
ної судової адміністрації України 
в Житомирській області Ганна 
Драган у 2008 році разом з іншими 
членами сім’ї придбала квартиру 
в Зарічанах та наразі добудовує 
житловий будинок на 140,2 кв. м. 
У її власності наявна і земельна ді-
лянка площею 1000 кв. м.

«Контроль» прокурорів, 
працівників СБУ та ДФС  
над землею

Прокурори не менше суддів 
люблять купувати землю саме 
в Зарічанах. Так прокурор Жито-
мирської місцевої прокуратури 
Олексій Лугинець в 2014 році при-
дбав земельну ділянку площею 

 На фото: керівник секретаріату партії “Блок Петра Порошенка“ в 
    області Олексій Крайник (по центру). Джерело фото - партійний сайт

 Наказ про передачу землі у власність дружини 
     керівника секретаріату партії БПП Лесі Крайник

 Наказ про передачу землі у власність керівнику  
     секретаріату партії БПП Олексію Крайнику
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984 кв. м. Щасливим власником 
земельної ділянки на 1000 кв. м та 
недобудованого будинку на 140,5 
кв. м є чоловік начальниці управ-
ління представництва інтересів 
громадянина або держави в суді 
прокуратури Житомирської об-
ласті Лариси Зозулі. Власницею 
земельної ділянки на 1190 кв. м 
стала і дружина начальника від-
ділу прокуратури Житомирської 
області Олександра Башинського.

Житловим будинком у Заріча-
нах та земельною ділянкою на 1700 
кв. м обзавелась родина прокурора 
Генеральної прокуратури Ольги 
Ковтунович.

Працівники СБУ та ДФС на-
магаються не відставати від про-
курорів і також масово стають 
власниками земель у Зарічанах. Так 
працівник СБУ в Житомирській об-
ласті Валентин Талько став власни-
ком земельної ділянки на 1008 кв. м.

Дружина начальника управ-
ління захисту економіки в Черні-
вецькій області Департаменту за-
хисту Національної поліції України 
Івана Тичини має у своїй власності 
житловий будинок площею 217,6 
кв. м та земельну ділянку 1008 кв. 
м. З нею може позмагатися на на-
явність землі у Зарічанах дружина 
заступника начальника управління 
організації митного контролю – на-
чальник відділу контролю за пе-
реміщенням товарів Володимира 
Куриленка. Поліна Куриленко 
у 2013 році стала власницею жит-
лового будинку на 271 кв. м, а ще 
раніше вона придбала земельну 
ділянку площею 1008 кв. м.

Як державний ліс мав стати 
приватною власністю

Забудовувати Зарічани для 
високопосадовців стало звичною 
справою. Тому деякі з них виріши-
ли піти далі та відхапати частину 
державного лісу, перетворивши його 
в приватну власність. Так у 2010 ви-
сокопосадовцям та бізнесменам 
видали державні акти на земель-
ні ділянки. Цільове призначення 
виділеної землі – індивідуальне 

садівництво. Проте нові власники 
вирішили замість садівництва за-
йнятися будівельними роботами.

Шматочок державного лісу на-
лежить і інспектору ГУНП в Жито-
мирській області Роману Шиман-
ському. Приватизував 0,1 га і Руслан 
Добридень. Дружина пана Руслана 
працює в ГУ ДФС у Київській облас-
ті. Чоловіку заступниці начальника 
відділу ГУНП в Житомирській об-
ласті Людмили Сороки належить 
декілька земельних ділянок загаль-
ною площею 2,3 га.

Житомирська прокуратура 
в інтересах держави в особі Жито-
мирської обласної ради побачила 
в діях високопосадовців та бізнесме-
нів правопорушення. Прокуратура 
подала позов до суду, щоб визнати 
недійсними розпорядження, дер-
жавні акти на право власності на 
земельні ділянки та скасувати їх 
державну реєстрацію, повернувши 
земельні ділянки.

У листопаді минулого року Жи-
томирський апеляційний суд все ж 
таки видав ухвалу про визнання не-
дійсними державних актів на право 
приватної власності з поверненням 
земельних ділянок державі.

Роль високопосадовців 
у схемах

Землі Станишівської ОТГ 
просто пройняті різними земель-
ними схемами. Для прикладу, 

у 2012 році голова Житомирської 
РДА надав незаконні розпоря-
дження на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення зе-
мельних ділянок, що розташовані 
біля м’ясокомбінату, у приватну 
власність для ведення особистого 
селянського господарства на тери-
торії Станишівської сільської ради. 
Зі свого боку Держземагентство 
у Житомирській області незакон-
но затвердило документацію із 
землеустрою.

Однак тут у нових власників 
земельних ділянок виникли про-
блеми: прокурор Житомирсько-
го району подав позов до суду. 
Причиною позову стали виявле-
ні порушення вимог земельно-
го законодавства при передачі 
у приватну власність громадянам 
земельних ділянок площею 7 га. 
Адже виділені земельні ділянки 
належать до особливо цінних 
земель. Це означає, що проекти 
землеустрою щодо них мали б 
пройти обов’язкову державну екс-
пертизу – яку не провели.

У 2015 році Житомирський 
районний суд вирішив визнати 
незаконним та скасувати розпо-
рядження голови Житомирської 
РДА та накази головного управ-
ління держземагентства.

На цьому історія не завер-
шилася. Слідчий звернувся до 
суду з клопотанням про надання 
арешту на документи, які були 

вилучені під час обшуку в при-
міщенні Держгеокадастру. Такі дії 
зумовлені тим, що до прокурату-
ри надійшло депутатське звернен-
ня народного депутата, до якого 
за допомогою звернулися члени 
кооперативу «Ветеран». Вони по-
відомили про порушення службо-
вими особами Держгеокадастру, 
які, знаючи про рішення суду, пе-
редали в приватну власність ті ж 
земельні ділянки площею в 7 га. 
Суд клопотання задовольнив.

Ще один приклад участі 
в земельних схемах високопоса-
довців. Працівники Зарічанської 
сільської ради, зловживаючи 
службовим становищем, незакон-
но передали в приватну власність 
п’ять земельних ділянок площею 
по 0,25 га для житлової забудо-
ви. Дані ділянки знаходяться 
за межами Зарічан в межах 
прибережної смуги р. Тетерів. 
Найцікавіше, що приватизація 
земельних ділянок здійснювала-
ся в спрощеному порядку на під-
ставі документів про вже існуючі 
будинки. Однак технічної доку-
ментації про наявність будь‑яких 
об’єктів немає. Окрім того, дана 
земля має сільськогосподарське 
призначення. Суд задовольнив 
клопотання прокуратури та на-
клав арешт з позбавленням пра-
ва відчуження та розпорядження 
майном даних ділянок.

Земельна схема «розподіл»
Землі Станишівської громади 

стали територією, де можна до-
бряче підзаробити. За весь час 
з’являлися численні схеми, час-
тину з яких активно втілюють й 
у Зарічанах.

Одна з найбільш поширених – 
схема «розподіл». Вона хоч і про-
ста, але дуже прибуткова. Полягає 
вона у наступному: спочатку вели-
ка земельна ділянка, виділена під 
особисте селянське господарство, 
оформлюється на певну особу, 
переважно підставну. Після номі-
нального власника, за дорученням, 
земельна ділянка переходить до 
реального власника, який розділяє 

її на невеличкі наділи, змінюючи 
одночасно цільове призначення 
під будівництво.

Наприклад, в Зарічанах, не-
далеко від підвісного мосту, зна-
ходимо ділянку 1,43 га, яку власник 
отримав під особисте селянське 
господарство і розподілив на 18 
окремих частин для перепродажу 
під будівництво і обслуговування 
житлового будинку.

– Земельні ділянки, які біля 
Житомира, як правило, змінюють 
цільове призначення з особистого 
сільського господарства на садів-
ництво. Потім його розділяють 
на маленькі шматочки. Для при-
кладу, їх дуже багато в Зарічанах, 
особливо при в’їзді до міста. Коли 
змінили цільове призначення, то 
вже можна будувати садові будин-
ки. Відразу земельні ділянки не 
можна переводити під забудову, 
тому що земля знаходиться поза 
межами населених пунктів. Під 
забудову ми маємо право будувати 
тільки в межі населеного пункту, – 
розповідає Віктор Поліщук.

Щоб дізнатися, хто є первин-
ним власником землі, ми зверну-
лися до Житомирської райдер-
жадміністрації. У відповіді нам 
повідомили, що всі документи про 
розпорядження земель та дозволи 
на розробку проектів землеустрою 
райдержадміністрація передала 
до архіву.

Декілька разів ми надсилали 
інформаційні запити з проханням 
ознайомитися з документами. Про-
те щоразу районний архівний сек-
тор нам відмовляв. Свою позицію 
архів аргументував тим, що «для 
розгляду запиту та проведення по-
шуку у фондах архівного сектору 
Житомирської райдержадміні-
страції документів щодо отриму-
вачів земельних ділянок необхідно 
підтвердити Вашу причетність до 
вказаних земельних ділянок чи ро-
динні стосунки».

Такою відповіддю завідувач 
сектору порушила право на до-
ступ до інформації. Адже, відпо-
відно до профільного закону про 
архівний фонд та архівні установи, 
обмеження в доступі до документів 
в архівних установах «може бути 
виключно відповідно до Закону 
України «Про доступ до публіч-
ної інформації». В цьому ж зако-
ні зазначено, що інформація та 
документи про розпорядження 
майном та коштами державної 
і комунальної власності повинні 
бути відкритими.

Землі Станишівської ОТГ ста-
ли для високопосадовців не лише 
місцем, де вони проживають, а й 
місцем, де можна добряче під-
заробити на земельних схемах. 
Хоча дізнатися власників всіх 
схем нелегко, ми продовжимо 
докладати максимум зусиль, аби 
їхні імена стали відомі широко-
му загалу.

 Відповідь архівного сектору Житомирської райдержадміністрації
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Вода рятує від 
поганого настрою, 
зниження уваги й 
пам’яті, вона безпеч-
ніша ніж кава чи чай, 
і її обов'язково треба 
пити з алкоголем.

Пийте воду, щойно 
відчуваєте спрагу

Навіть кілька ковтків води вря-
тують нас від зневоднення. Воно 
спричиняє поганий настрій, зни-
ження уваги й пам’яті та підвищує 
ризики закрепу. Тому напоготові 
завжди слід мати питну воду.

Якщо ви відчуваєте сухість 
у роті, невелике запаморочення 
чи втому – скоріш за все це спра-
га. Сама спрага має змушувати 

нас пити воду, а не якісь визна-
чені норми споживання води на 
день. До речі, одна з таких норм 
про 8 склянок води, які ми маємо 
пити, – міф.

Про воду, каву, чай, 
алкоголь і ліки

Багато людей помилково вва-
жають, що чай чи кава замінюють 
воду. Але це зовсім не так. По‑
перше, саме вода, а не чай чи кава, 
переносить поживні речовини, 
виводить із тіла продукти обміну 
і змащує суглоби. По‑друге, часто 
каву і чай хочеться підсолодити 
цукром чи смаколиками. А це – 
зайві калорії і додані цукри, що 
для нас шкідливі.

Воду потрібно пити разом 
з алкоголем. Алкоголь викликає 
втрату води нирками, тому на-
ступного дня після вживання ал-
коголю людину може «сушити». 

Щоби уникнути дегідратації – ал-
коголь слід запивати водою. Або ж 
намагатись відмовитись від алко-
голю взагалі, бо його безпечної 
дози не існує.

Вода завжди знадобиться, 
щоби запити ліки. До прикладу, 
повна склянка покращить засво-
єння ліків.

Про гігієну і користь  
для довкілля

Варто бути обережним та не 
пити з однієї пляшки ні з ким, 
крім виняткових ситуацій. Зі 
слиною передаються бактерії, що 
викликають біль в горлі, віруси 
грипу, свинки, застуди та інших 
хвороб. Тому не пийте із однієї 
пляшки з незнайомими людьми, 
і не пийте з неї повторно, якщо 
ви поділилися водою із кимось.

Мати свою пляшку та за-
повнювати ї ї водою не лише 

здорово, але й корисно для до-
вкілля. Лише уявіть: близько 
мільйона пластикових пляшок 
продають у світі щохвилини. 

Якщо ви уже к упили воду 
в пластику, то намагайтесь 
здавати пляшку та кришку на 
реутилізацію.

Не завжди поради 
щодо споживання 
фруктів у жіночих 
журналах чи на різ-
номанітних блогах є 
обґрунтованими.

Разом з біологом та науковою 
блоґеркою Дарією Озерною роз-
вінчуємо найбільш поширені 
міфи про вживання фруктів.

МІФ 1: Фрукти треба  
їсти до обіду

Цю пораду часто можна зу-
стріти на сторінках глянцевих 
жіночих видань. Начебто після 

14:00 вживання фруктів призво-
дить до підвищення вмісту цукру 
в крові та уповільнення метаболіз-
му. Через це існує ризик набрати 
зайву вагу.

Правда
Будь‑яка їжа, що містить вугле-

води, може підвищувати рівень 
цукру в крові. Немає жодних дока-
зів того, що рівень цукру підвищу-
ється швидше до 2‑ї години дня, 
ніж у будь‑який інший час доби. 
Якщо зміни є, то вони дуже незна-
чні. Так звана швидкість метабо-
лізму залежить від інтенсивності 
роботи м’язів, їх частки у вазі, віку 
та роботи ендокринної системи. 
Тому немає причини відмовлятись 
від фруктів у другій половині дня 
з остраху набрати зайві кілограми.

МІФ 2: Фруктів можна їсти 
скільки завгодно
Правда

Фрукти корисніші за солодо-
щі, бо крім цукру (фруктози чи 
цукрози), містять ще вітаміни, 
актиоксиданти, клітковину і бага-
то води. Водночас, як і в багатьох 
речах, тут має бути міра.

Фруктоза засвоюється не 
так швидко, як, наприклад, цу-
кроза. У кишківнику фруктозу 
споживають бактерії, від чого 
утворюються гази. Тому якщо 
ви з’їсте кілограм груш чи ви-
нограду – ризикуєте отримати 
не лише забагато калорій, але 
й здуття. Існують люди, які 
взагалі не здатні засвоювати 
фруктозу. Водночас споживання 
занадто великої кількості ягід 
може загрожувати закрепом 
через велику кількість шкірки 
та кісточок.

Основне правило у споживанні 
фруктів, як і будь‑якої іншої їжі, – 
знайте міру.

МІФ 3: Фрукти потрібно 
їсти на порожній шлунок та 
не змішувати з основним 
прийомом їжі

На користь цього міфу наво-
дять два аргументи: вживання 
фруктів з їжею уповільнює трав-
лення, що призводить до появи 
дискомфорту та здуття, та змен-
шує їхню користь.

Правда
Наша травна система більш 

ніж готова перетравлювати й по-
глинати поживні речовини з фрук-
тів, незалежно від того, чи ви з’їли 
їх натще чи разом з їжею. Фрукти 
можуть сповільнити процес еваку-
ації їжі зі шлунку. Водночас це не 
означає гірше травлення. Почуття 
ситості буде довшим.

Наукових доказів, що спо-
живання фруктів окремо від їжі 
впливає на травлення, не існує. 
Навпаки, вітамін С та кислоти, 
яких багато у фруктах, допома-
гають засвоювати залізо та інші 
мікроелементи з продуктів.

Як і коли їсти фрукти
Немає специфічного часу 

чи універсальних правил, коли 
можна чи не можна їсти фрукти. 
Водночас треба пам'ятати, що всі 
ми різні, а отже норма споживан-
ня фруктів, як і овочів, у кожного 
своя. Навіть корисним не можна 
зловживати.

Важливо пам’ятати, що фрук-
ти мають бути стиглі, не зіпсова-
ні, добре вимиті питною водою, 
а ваші руки – чистими. Кісточки 
і шкірки краще не їсти.

Відчувайте насичення, але не 
важкість – порада для того, щоб 
зрозуміти, чи ви з'їли вдосталь.

Їсти фрукти на десерт – хоро-
ша ідея, оскільки вони містять 
волокна, які краще насичують та 
допомагають залишатись ситими 
протягом дня.

Чому у вас завжди  
має бути з собою пляшка з водою

Коли і як їсти фрукти
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 
•	Reimer Jobs	шукає	спеціалістів	у	сферах:	бу-
дівництво,	архітектура,	робочі	спеціальності,	ви-
робництво,	с/г,	агробізнес,	сфера	обслуговування	
та	інше.	(097)1620067(063)1167424.

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

• АДМІНІСТРАТОР-БАРМЕН НА ПОСТІЙНЕ 
МІСЦЕ РОБОТИ В РЕСТОРАНІ ДИВНИЙ САД. 
ХОРОШІ УМОВИ РОБОТИ. ПОЗМІННИЙ ГРАФІК 
РОБОТИ. 0974823119,ЛАРИСА

БУХГАЛТЕР-ТОВАРОЗНАВЕЦЬ В КАФЕ ЛИ-
МОНЧИК С. ЗАРІЧАНИ, ЖИТОМИРСЬКОГО 
Р-НУ. ЗНАННЯ ПРОГРАМИ 1С, ПЕРЕОБЛІК, 
ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ. ГР 9-18, СБ.-НД. - 
ВИХІДНИЙ. ЗП ВІД 7000ГРН. 0672762198

ВАНТАЖНИК, КОМПРЕСУВАЛЬНИКИ, ВОДІЇ 
НАВАНТАЖУВАЧІВ. ВАХТОВИЙ МЕТОД РО-
БОТИ 2/2. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРИ СПІВБЕСІ-
ДІ. ЖИТЛО НАДАЄМО. М. КИЇВ. 0674019592

•	Вантажників, слюсарів-механіків,	водіїв,	пра-
сувальниць.	Безкоштовне	житло,	харчування,	
міський	транспорт!	Оформлення.	ЗП	14000-17000	
грн.	Київська	обл,	Бориспільський	р-н,	с.Щасливе.	
0674347430,0932964393

• ВИСОКОЯКІСНЕ НАСІННЯ ДЛЯ ВЕЛИКО-
ГО ВРОЖАЮ НА ВАШОМУ ГОРОДІ. ВЕЛИ-
КИЙ ВИБІР, НИЗЬКІ ЦІНИ, ВЕЛИКА ЧЕСНА 
ВАГА. ШВИДКА ДОСТАВКА ПОШТОЮ. ІН-
ТЕРНЕТ МАГАЗИН WWW.SEMENAUA.COM 
0956508378,0975204618.

ВОДИТЕЛЕЙ В СЛУЖБУ «ЭКО ТАКСИ». ЗА-
РАБОТНАЯ ПЛАТА-СТАВКА, ПЛЮС ПРОЦЕНТ. 
БЕЗ АРЕНДЫ ЗА АВТОМОБИЛЬ. 0675488050

• ВОДІЇ КАТ С. РОБОТА ПО УКРАЇНІ, З/П ДОГО-
ВІРНА, Д/Р ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. ЗВОНИТИ З 09.00 
ДО 17.00. 0981517788,0981517798СЕРГІЙ

•	Водії кат.	Е	для	роботи	на	зерновозах.	Авто:	
MAN,	Volvo,	DAF.	З/п	от	20000грн,	добові.	
0687982189

ВОДІЇ КАТ.С. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 
8000ГРН. ГРАФІК РОБОТИ ПРИ СПІВБЕСІДІ. 
0674107551,0991002745

• ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ ДО ЛІВІЇ ЗА 
КОНТРАКТОМ МЕДСЕСТЕР, АНЕСТЕЗІОЛО-
ГІВ, ТРАВМАТОЛОГІВ, ХІРУРГІВ, ГІНЕКОЛОГІВ, 
АКУШЕРОК, ФІЗІОТЕРАПЕВТІВ, УРОЛОГІВ, 
ОФТАЛЬМОЛОГІВ, ТЕРАПЕВТІВ, ПЕДІАТРІВ, 
ДЕЗІНФЕКТОРІВ, І ІН … ЛІЦ МСПУ АВ№585042 
ВІД 09.11.2011 Р. 0966035770

ГРУЗЧИКА В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КОМПА-
НИЮ. СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА. 0675488050

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

МОНТАЖНИКИ ПІДВІСНИХ ВЕНТИЛЮЄМИХ 
ФАСАДІВ ТА СВІТЛОПРОЗОРИХ ОГОРО-
ДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ. РОБОТА В 
М. КИЇВ. ВИСОКА З/П (ВИПЛАЧУЄТЬСЯ 2 
РАЗИ В МІСЯЦЬ). ІНОГОРОДНІМ ДОПОМО-
ГА З ЖИТЛОМ. ДЕТАЛІ ОБГОВОРЮЮТЬСЯ. 
0981906319,0987012449

•	Оператори пилорами	з	д/р	на	деревообробне	
підприємство	(Київська	обл.,	Вишгородський	р-н,	
с.	Катюжанка).	З/п	від	14000	грн	(від	виробітку).	
Іногороднім	надаємо	житло.	Можливо	вахта.	
0674443630

ОПЕРАТОРОВ СЛУЖБЫ ТАКСИ С ОПЫТОМ 
РАБОТЫ. УДОБНЫЙ ГРАФИК. СТАБИЛЬНАЯ 
ЗАРПЛАТА. 0675488050

•	Офіційна робота	в	Європі	для	фахівців	і	різ-
норобів.	(Чехія,	Польща,	Латвія,	ОАЕ,	Литва,	
Фінляндія,	інші).	Житло	б/к.	З/П	17000-72000	
грн.	Оформлення	віз.	Л.ДСЗ-АЕ637118-16.03.15,	
www.befind.com.ua,	0979391431,0662731011,08
00212324

•	Офіційна робота	за	кордоном,	візова	підтримка,	
медичне	страхування	та	безкоштовні	консультації	
за	0935564350та0688425837.Реалізуйтесвоїмрі

ОФІЦІЙНЕ НАДАННЯ РОБОТИ ЗА КОРДОНОМ 
(НІМЕЧЧИНА, ПОЛЬЩА, ЧЕХІЯ, ФРАНЦІЯ, 
ПРИБАЛТИКА, НІДЕРЛАНДИ). ОФОРМЛЕН-
НЯ ВІЗ ДО ПОЛЬЩІ, ЧЕХІЇ, ЛИТВИ. БЕЗКО-
ШТОВНА КОНСУЛЬТАЦІЯ. ПОВНИЙ СУПРО-
ВІД НА ВСІХ ЕТАПАХ. ЛIЦ. МСПУ 621. 0671
314628,0635644683,0976818752.

•	Офіційно: Польща,	Чехія.	Будівництво,промис
ловість,водії,готелі,ресторани,	догляд,фабрики.	
Візи.Л.МСПУ-АВ585242-24.09.12.	0508316355

•	Охоронник, з/п	8400	грн.	за	місяць.	Вахтовий	
метод	роботи.	Проїзд	та	проживання	за	рахунок	
фірми.	Довідки	за	0730230982

• ОХОРОННИКИ  ЧОЛОВІКИ  ТА  ЖІНКИ, 
ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУВАН-
НЯ ТА ПРОЖИВАННЯ І ДОСТАВКА НА МІС-
ЦЕ 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,	про-
живання	за	рахунок	піприємства.	0952858123,0
674206449,0734069918

•	Продам ваги	з	пультом	на	150-600	кг,	провідні	
та	безпровідні,	деталі	по	телефону.	Ціна	від	2600	
грн.	0677047576
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•	Робота в	Польщі.	Чол.(меблярі,	зварюв,	
будівел,	слюсарі,	різнороби).	Жін(швачки,	на	
кухні/виробництві/сільс.господарстві).	Сімейні	
пари.	ЗП	від	18000грн.	Л.МСПУ286-24.02.17.	
0968475954,0978652523,rabotaeuropa.com.u

•	Робота для	поварів,	барменів,	офіціантів	у	
Хорватії.	Візи,	робота	-	Польща,	Чехія,	Німеч-
чина,	Швеція.	Л.МТСПУ-АВ547294-10.09.10.	
0674550664,0996348031

•	Робочі на	виробництво	в	європейську	компанію.	
Г/р-	5-ти	денний.	Можливо	без	д/р	(навчаємо).	
З/п	від	12000	до	26000	грн.	Офіційне	працевла-
штування.	Надаємо	житло.	РОБОТА	в	м.	КИЇВ!	
0674969050

•	У міні	готель	в	Затоку	на	літній	період	потрібно	
покоївка,	кухар,	помічник	по	обслуговуванню	і	
охороні	готелю	без	шкідливих	звичок.	Вимога:	
акуратність,	відповідальність.	Харчування,	про-
живання	надаються.	0675705119

УБОРЩИЦУ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. 
УДОБНЫЙ ГРАФИК. СТАБИЛЬНАЯ ЗАРП-
ЛАТА. 0675488050

ПРАЦІВНИКИ (ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ) В ЦЕХ 
З ВИГОТОВЛЕННЯ МОРОЗИВА. ТЕРМІНОВО! 
З/П 18 000 ГРН. ІНОГОРОДНІМ БЕЗКОШТОВ-
НО НАДАЄМО ЖИТЛО. РОБОТА В ПЕРЕД-
МІСТІ КИЄВА. 0678550161,0956789109

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИ-
РАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИ-
РАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТ-
КОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. WWW.RUSTEXNO.COM.
UA, RUSTEXNO2@GMAIL.COM., (050)9242613
,(050)5158585,(067)9040066

ПРОДАВЕЦЬ В МАГАЗИН ПРОДУКТОВИХ ТО-
ВАРІВ В С. ГЛИБОЧИЦЯ (ЖИТОМИРСЬКИЙ 
Р-Н). ГРАФІК РОБОТИ З 9-00 ДО 20-00 (ОБ-
ГОВОРЮЄТЬСЯ). ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 250 
ГРН ЗА ДЕНЬ. 0979015959

•	Работа в	Польше,	Чехии,	Латвии,	Германии,	
Израиле,	США.	Оформление	и	проезд	за	наш	
счет.	З/п	от	20	000	до	90	000	грн.	Сопровожде-
ние	на	время	работы.	0665859090,0685859090

ШВАЦЬКЕ УСТАТКУВАННЯ: ПАРОГЕНЕРА-
ТОРИ, СТОЛИ ПРАСУВАЛЬНІ, ПРЕСА ДУ-
БЛЮЮЧІ, ПРАСКИ, ТЕФЛОНОВІ ПІДОШВИ, 
ЕЛЕКТРОКЛАПАНИ, ОВЕРЛОКИ, МЕШКОЗА-
ШИВКА, УСТАТКУВАННЯ З РОЗКРОЮ, ГОЛ-
КИ, ЗАПЧАСТИНИ. МАНЕКЕНИ КРАВЕЦЬКІ. 
0508300359,0971197994,0636861827.

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.11. Продам Ділянки в місті 
•	Будинок 130м.кв.,	Гранівка,	Радивилівський	
р-н.,	Рівненська	обл.	З	присадибною	ділянкою	
та	господарськими	будівлями.	Ціна	1200.	Над	
трасою	Київ	-	Чоп.	Поруч	продам	земельну	ді-
лянку.	Ціна	3000.	(066)3720431

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, ЄВРОРЕ-
МОНТ, В ЦЕНТРІ МІСТА, 250ГРН/ДОБА. ВИПИ-
СУЮ 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

КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ: ЦІЛЕ, 
ПІСЛЯ ДТП, ПОТРЕБУЮЧЕ РЕМОНТУ, 
ПРОБЛЕМНЕ, КРЕДИТНЕ, АРЕСТОВАНЕ, 
БУДЬ-ЯКОЇ МАРКИ. ЕВАКУАТОР. ШВИДКО. 
0980066600,0976646575

•	Куплю старовинні	мотоцикли,	з/ч	до	них	
в	будь-якому	стані:	М-72,-61,	МВ-750,	БМВ,	
Харлей,	ДКВ,	АВО,	К-750,	 ІЖ-49,-350,	Дні-
про-12,-16,	Цундапп.	Запчастини	та	ін.	Само-
вивіз.	0669663546,0678874018

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

•	Запчастини до	китайських	мінітракторів	Фотон,	
Донг	Фенг	Сінтай,	Джинма,	ДТЗ	та	інші.	www.
agrozone.com.ua	.	(050)1811180;(097)1811011;
(093)0881880.
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електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Зем.ділянка К/Н1820983901:01:001:0171, пл. 0.2105 га, Житомирська обл., 

Брусилівський р‑н, с. Покришів, вул. Лютнева, 3 б. Дата торгів: 12.04.2019 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №337180 (уцінено лот № 330156);

2. Зем.ділянка К/Н1820983901:01:001:0167, пл. 0.25 га Житомирська обл., Бру-
силівський р‑н, с. Покришів, вул. Калинівська. Дата торгів: 12.04.2019 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №337169 (уцінено лот № 330136);

3. Зем.ділянка К/Н1820983601:01:001:0389, пл. 0.25 га, Житомирська обл., Бру-
силівський р‑н, с. Осівці, вул. Любарська, 206. Дата торгів: 12.04.2019 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №337176 (уцінено лот № 330129);

4. Зем.ділянка К/Н1820982001:01:002:0201, пл. 0.25 га, Житомирська обл., Бру-
силівський р‑н, с. Карабачин, вул. Шевченка, 76. Дата торгів: 12.04.2019 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №337173 (уцінено лот № 330119);

5. Житл. будинок № 7 заг.пл. 90,3 кв.м., житл. будинок № 8 заг.пл. 28.2 кв.м. та 
зем.ділянка пл. 0.162 га., К/Н1822082500:02:001:0007, за адресою: Житомирський р‑н, с. 
Зарічани, хутір Бровари. Дата торгів: 12.04.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №337166 (уцінено лот № 330231);

6. 3-кімн. квартира заг.пл. 66.2, кв.м., за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, 
вул. Молодогвардійска, 10, кв.16. Дата торгів: 15.04.2019 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №337308;

7. Житл. будинок заг.пл. 172.5 кв.м. та зем.ділянка пл. 907 кв.м, за адресою: Жито-
мирський р‑н, м. Новоград‑Волинський, вул. Чайковського, 21. Дата торгів: 17.04.2019 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №337777 (уцінено лот № 330776);

8 .  Ма га зи н  заг.пл.  36.1  кв.м.  та зем.д ілянка заг.пл.  0.0098 га,  К/
Н1822510100:01:006:0278, за адресою: Житомирська обл., Коростишівський р‑н., м. 
Коростишів, вул. Петровського, 15. Дата торгів: 17.04.2019 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №337791 (уцінено лот № 330780);

9. 3-кімн. квартира заг.пл. 59.4 кв.м. за адресою: Житомирська обл., м. Новоград‑
Волинський, вул. Вокзальна, 42 а, кв.9. Дата торгів: 17.04.2019 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №337789 (уцінено лот № 330447);

10. Житл. будинок заг.пл. 45,0 кв.м. та зем.ділянка пл. 0,068 га, К/
Н1811000000:00:006:0010 за адресою: Житомирська обл, м. Новоград‑Волинський, 
вул. Б.Хмельницького, 3. Дата торгів: 17.04.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №337784 (уцінено лот № 330449);

11.  Ж и тл. буд и нок  заг.пл.  74.2 кв.м.,  зем.ділянка пл.  0.25 га,  К/
Н1822086500:06:001:0056 та зем.ділянка пл. 0.15 га, К/Н1822086500:06:001:0057 за 
адресою: Житомирський р‑н, с. Двірець, вул. Висілкова, 10. Дата торгів: 17.04.2019 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №337786 (уцінено лот № 330446);

12. Нежиле приміщ. заг.пл. 690,8 кв.м., за адресою: Житомирська обл., Баранів-
ський р‑н., смт. Довбиш, вул. Стадіонна, 3. Дата торгів: 17.04.2019 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №337788 (уцінено лот № 330440);

13. Зем.ділянка пл. 0.25 га, К/Н1820983601:01:001:0387, за адресою: Житомирська 
обл., Брусилівський р‑н, с. Осівці, вул. Любарська, 202. Дата торгів: 17.04.2019 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №337780 (уцінено лот № 330761);

14. Зем.ділянка пл. 0.25 га, К/Н1820982001:01:001:0092, за адресою: Житомирська 
обл., Брусилівський р‑н, с. Карабачин, вул. Хутір Перемоги, 20. Дата торгів: 17.04.2019 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №337781 (уцінено лот № 330767);

15. Зем.ділянка пл. 0.25 га, К/Н1820982001:01:001:0090, за адресою: Житомирська 
обл., Брусилівський р‑н, с. Карабачин, вул. Хутір Перемоги, 25. Дата торгів: 17.04.2019 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №337778 (уцінено лот № 330755);

16. Зем.ділянка пл. 0.25 га, К/Н1820982001:01:001:0091, за адресою: Житомирська 
обл., Брусилівський р‑н, с. Карабачин, вул. Хутір Перемоги, 26. Дата торгів: 17.04.2019 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №337779 (уцінено лот № 330764);

17. Нежитл. будівля, соковий цех, заг.пл. 496.5 кв.м., за адресою: Житомирська 
обл., Бердичівський р‑н, с. Семенівка, вул. Героїв Майдану, 1. Дата торгів: 17.04.2019 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №337692.   

6.13. Ремонт техніки 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІНА КОМП-
ЛЕКТУЮЧИХ, ЗАПРАВКА. ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. 
ВИЇЗД ПО ОБЛАСТІ. 0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi 

•	Ковка та	ковані	елементи	по	оптовим	цінам,	
доставка	по	всій	Україні,	сайт:	KOVOSVIT.NET.	
(096)6406564;(044)3792466.

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

•	Купую дорого.	 Трансформатори	 силові	

ТМ,ТМЗ,ТМФ,ТМГ,ТАМ,ТДН.	 Трансф.під-

станції	КТП,КТПГС	/залізо,масло/.	Ел/дви-

гуни	4АМ,АІР,4АМУ,МТФ,МТКФ,МТ,4МТН.	

Лебідки,талі,	тельфери	0,5-10т.	Редуктори.	Са-

мовивіз.	0678237575,0675224605

•	Міжнародні пасажирські	перевезення:	з	АС	

м.Рівне	-	04.30,	з	АС	м.Луцьк	-	06.10,	з	АС	

м.Варшава	-	08.20,	з	АС	м.Люблін	-	11.40.	;	сай-

ти:	www.zubustik.com.ua;	www.busfor.ua.	(099)2

861600,(063)8967762,(067)9112004

•	Повний комплект	обладнання	мінізаводу	для	

виробництва	шлакоблоку:	прес	шлакоблочний,	

прес	полублоків,	транспортне	обладнання	і	т.п.	

(067)5669709

• АГРОЗАПЧАСТИНИ ДО ОБПРИСКУВАЧІВ, 
ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ, ЗЕРНОЗБИР. КОМБАЙ-
НІВ, КОСАРОК, КАРТОПЛЕЗБИР. КОМБАЙНІВ, 
КАРТОПЛЕСАДЖАЛОК, КОПАЧОК; ШИНИ, КА-
МЕРИ. WWW.AGROKOM.IN.UA. (099)2012978, 
(067)6713553, (063)9628236

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

•	Поршнева група	Кострома,	гільза,	поршень,	
кільця,	вкладиші,	вали,	р/к	двигунів,	КПП,	мос-
тів.	Широкий	асортим.	оригинальн.з/ч	КамАЗ,	
ЯМЗ,	МТЗ,	ЮМЗ,	ГАЗ.	Інтернет-магазин	www.
aktiv-agro.com.ua.	Ціни	договірні.	Доставка.	
0675702202,0507190074

•	Сівалка СУПН-6(8),	УПС-6(8),	СЗ-3.6(5.4),	То-
дак-8.	Культиватор	КРН-5(6),	КСО-4;6;8.	Дискова	
борона	АГ-2.1-3.1.	0677801439

3.10. Автохімія, автотовари. 
Продам 

•	Куплю Лифан,	Чери,	Джили,	Бид,	Киа,	Хюндай,	
Шкода,	ГАЗэль,	УАЗ,	др.,	после	ДТП,	пожара,	
проблемные,	кредитные,	в	хорошем	состоянии,	
документы	на	а/м,	0671333377,0667775151

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РАСТВОР, БЕТОН. 
ДОСТАВКА А/М ЗИЛ. 0677905739,447067

4.25. Буріння свердловин, 
колодязі. Послуги 

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

4.39. Опалювальне 
обладнання. Продам 

•	Котли твердопаливні	"Кобзар"	надійні,	сучасні,	

прості	у	використанні.	Сталь-4	мм,	термомеханіч-

ний	регулятор	тяги,	площа	обогріву	100-300м2.	

Власне	виробництво	"Канівський	механічний	за-

вод".	www.frezer.com.ua,	0961059178,0473631062

6. ПОСЛУГИ 

6.5. Кредити. Ломбарди 

•	Кредит до	100	000	грн.	без	отказа.	Кредит-

ная	карта	до	50	000	грн.	Перекредитуем	ваши	

кредиты	до	200	000	грн.	0732551010,0662551010

6.7. Вантажоперевезення. 
Спецтехніка 

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

ПОДІЛЬСЬКА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВ-
НИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарним джерелом,  яке розташоване на за адре-
сою: м. Житомир, вул. М. Грушевського, 6. Основна діяльність у сфері проводового 
електрозв'язку. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються  
при роботі котлу, що працює на газоподібному паливі (природний газ). Перелік 
видів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарним 
джерелом в кількості, т/рік:сполуки азоту – 0,008; вуглецю оксид – 0,0012; метан – 0,0008; 
ртуть та її сполуки – 8,Е‑9. Як виявив розрахунок забруднення атмосферного повітря 
концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери на існуючий 
стан не перевищують ГДК  (ОБРВ) атмосферного повітря населених міст як у межах 
так і поза межами умовно встановленої СЗЗ по всім забруднюючим речовинам, на 
всіх розрахункових точках. Обгрунтовуючі матеріали для отримання дозволу на 
викиди направляються на узгодження в Управління екології та природних ресурсів 
Житомирської державної адміністрації. Громадські організації та окремі громадяни 
із зауваженнями та пропозиціями можуть звертатись до  місцевих органів влади за 
адресою м. Житомир, вул. С.П. Корольова, ½, кім.101, тел (0412) 48‑12‑12. Розробник 
обгрунтовуючих матеріалів – ПП «Матрикс Груп», тел. (0412) 42‑08‑76.

Повідомлення про намір отримати дозвіл  
на викиди забруднюючих речовин  
в атмосферне повітря від стаціонарних джерел
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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

•	Тороидальні трансформатори	10-40	кВт.	

під	замовлення.	Доставка.	tor-trans.com.

ua.	(057)7595006,0999029485,0980251919

8.24. Інше. Куплю 

•	Купую токарне,	фрезер.	оснащення,	вер-

стати,	лещата,	патрони,	фрези,	свердла,	

різці,	ел/двиг.	оlegsustrikoff@gmail.com,	

0968709687

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.

КОПАННЯ КРИНИЦЬКОПАННЯ КРИНИЦЬ

Тел.: (098) 062-09-73

Механічним способом.
Виїзд по області.

Оренда та продаж спецтехніки

096-14-69-072ТЕЛЕФОНУЙТЕТЕЛЕФОНУЙТЕ

Продаж техніки зі складу
Копка траншей
Фундаменти
Планування
Каткування

Переміщення грунту та ін.

ПАРОГЕНЕРАТОРИ, СТОЛИ ПРАСУВАЛЬ-
НІ, ПРЕСА ДУБЛЮЮЧІ, ПРАСКИ, ТЕФЛОН. 
ПОДОШВИ, ЕЛ. КЛАПАНИ, ЗАПЧАСТИНИ. 
РЕМОНТ ПАРОГЕНЕРАТОРІВ, ТЕРМОПРЕС. 
МАНЕКЕНИ КРАВЕЦЬКІ І РОЗСУВНІ, СТІЛЕЦЬ 
ДЛЯ ШВАЧКИ. WWW.SOLIY.COM.UA. 05083
00359,0971197994,0636861827(918)

•	Сонячні електростанції	з	підкл.	"зеленого	та-
рифу".	Проекти	п/ключ.	Повернення	інвестицій,	
20%	річних	в	Євро.	Сертифіковане	обладнання.	
Сервіс.	Гарантія	25р.	Гібридне	опалення.	Геліо-
системи.	Теплові	насоси.	0674644128;0958956044

8. РІЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

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

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ЗАГУБЛЕНІ ДОКУМЕНТИ НА ІМ'Я ЛЕБІДЬ 
ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, БІЛЯ ВІДДІЛЕННЯ 
УКРСИББАНКУ В М.ЖИТОМИРІ, ПО ВУЛ.
ВЕЛИКА БЕРДИЧІВСЬКА, 48. ПРОСИМО 
ПОВЕРНУТИ ЗА ВИНАГОРОДУ 0672009294

•	Розшукую уповноваженого,	опікуна,	креди-
тора,	бенефіціара,	засновника	ПЕРСОНИ	і	
зареєстрованої	торгової	марки:	КОЗАЧЕНКО	
ЛИДИЯ	ФЕДОРОВНА,	Козаченко	Лідія	Федорів-
на,	KOZACHENKO	LYDYA,	ORYSHAK	LYDYA,	
Kozachenko	Lydya,	Orishak	Lydya	0674898720

ВТРАЧЕНО ПОСВІДЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО 
СЛУЖБОВЦЯ НА ІМ`Я БЕЗКОРОВАЙНА 
ОЛЬГА ТОДОРІВНА ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

•	Розшукую уповноваженого,	опікуна,	кредитора,	
вигодонабувача,	засновника	(бенефіціара)	ПЕР-
СОНИ	і	зареєстрованої	торгової	марки:	ОБЕРТУН	
ВІКТОР	ПЕТРОВИЧ,	Обертун	Віктор	Петрович,	
OBERTUN	VIKTOR	PETROVICH,	Obertun	Viktor	
Petrovich.	0970416277,0936765573

8.23. Інше. Продам 

•	AVK -	Меблi	в	маленькi	кiмнати.	Шафа-лiжко	
та	шафа-лiжко-диван	з	гарантiєю	до	10	рокiв	вiд	
10	000	грн.	Працюємо	з	доставкою	по	Україні.	
Мiнiмальна	цiна,	максимальна	якість.	Строк	-	вiд	5	
днiв.	Наш	сайт:	avk.in.ua	0973046445,0952571777.
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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

20
березня
середа
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четвер

22
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п’ятниця

23
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24
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неділя

25
березня

понеділок

26
березня
вівторок

+ 4°
+ 10°

+ 3°
+ 8°

+ 5°
+ 11°

+ 8°
+ 14°

+ 7°
+ 11°

+ 2°
+ 9°

+ 3°
+ 7°

752 750 747 747 743 737 734
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• Правильне харчування зни-
жує ризик розвитку деяких видів 
раку. Численні дослідження під-
тверджують, що дієти з високим 
вмістом фруктів і овочів можуть 
запобігти виникненню хвороби.

• Здорова дієта покращує шкі-
ру. А продукти з високим вмістом 
вуглеводів з високим глікемічним 
індексом викликають акне, про 
що свідчать дослідження вчених.

• Збалансована дієта може 
поліпшити настрій. Вчені ствер-
джують, що вживання овочів 
і фруктів позитивним чином по-
значається на психічному здоров'ї.

• Корисні продукти подовжу-
ють життя. Люди, які добре і пра-
вильно харчуються, як правило, 
живуть довше і мають менше 
проблем зі здоров'ям.

• Дослідження показують, що 
вживання в їжу корисних продук-
тів може знизити ризик розвитку 
серцево‑судинних захворювань, 
в тому числі серцевих нападів 
і інсультів.

• Здорове харчування покра-
щує якість і кількість сну.

• Продукти, які мають на упа-
ковках напис «органіка» (тобто ви-
готовлені без використання ГМО, 

пестицидів, різних харчових доба-
вок), часто нічим не відрізняються 
від своїх звичайних аналогів. Ну 
якщо тільки тим, що коштують 
дорожче.

• Міф про те, що їсти після 
18:00 шкідливо для фігури, ста-
рий, як світ. При сучасному темпі 
життя їсти після 18:00 не тільки 
можна, а й треба. Багато людей 
в наш час лягають спати пізні-
ше, ніж це робили наші предки. 
Голодування може негативно по-
значитися на здоров'ї. Що дійсно 
правда, це те, що не варто їсти за 
3 години до сну. І вечеря повинна 
бути легкою.

Гороскоп на тиждень 20 - 26 березня

ОВЕН
Навіть якщо ви не 

задоволені собою та си-
туацією, постарайтеся 

знаходити у всьому позитив. До-
звольте собі відпочинок у вихідні.

ТЕЛЕЦЬ
Саме час зайнятися 

завершенням незакін-
чених справ, особливо дрібних. 
Вирішуючи питання, не надто 
довіряйте співрозмовникам.

БЛИЗНЮКИ
Не перевантажуйте 

себе роботою й не пла-
нуйте нічого серйозного. 

Постарайтесь не загострювати 
відносини з колегами та парт-
нерами.

РАК
Якщо зберете до-

купи всю свою працез-
датність, сумлінність 

і пунктуальність, на вас чекає 
неабиякий успіх. У вихідні по-
радують близькі люди.

ЛЕВ
Сприятливий період 

для бізнесу та кар'єри, 
особливо якщо проявите іні-
ціативу. Суботу й неділю при-
святіть собі.

ДІВА
Досить напружений 

тиждень. Постарайтеся 
закінчити справи, які піддаються 
завершенню. У вихідні приду-
майте щось цікаве.

ТЕРЕЗИ
Будете розривати-

ся між професійними 
обов'язками та сімейними спра-
вами. Суботу проведіть у колі 
найближчих друзів.

СКОРПІОН
Вдалий тиждень 

для успішної самореа-
лізації і одержання додаткового 
прибутку. Є сенс об'єднати свої 
можливості та зусилля з іншими 
людьми.

СТРІЛЕЦЬ
Ваш зірковий час – 

ще попереду. Сподівай-
теся тільки на себе. І тоді у спра-
вах можуть намітитися гарні 
перспективи.

КОЗЕРІГ
Не варто  си д іти 

склавши руки й обра-
жатись на близьких людей. Від 
вашої активності залежатиме вті-
лення в життя важливих планів.

ВОДОЛІЙ
Ситуація на роботі 

й у кар'єрі буде склада-
тися вдало. Більшість 

старих проблем відступлять на 
задній план.

РИБИ
Можливо, цього тиж-

ня доведеться прийняти 
важливе рішення, яке 

вплине на вашу подальшу долю. 
Подбайте про свій бездоганний 
вигляд.

Цікаві факти про здорове харчування



Диво-парк
Жанр: мультфільм, комедія
Джун, як і більшість дітей її віку, багато 

фантазує. Вона уявляє собі величезний парк 
розваг, де є неймовірні атракціони, завжди 
натовпи відвідувачів, всі щасливі. Головні в 
цьому парку живі звірі, що розмовляють. Яке 
ж було здивування дівчинки, коли одного разу, 
гуляючи, вона знайшла той самий Диво-парк. 
Але в реальності він вже майже мертвий, 
атракціони розвалюються і таке відчуття,  
що там кілька років не було людей. Джун  
знайшла тих самих звірів зі своїх фантазій –  
і вони розповіли, що діти просто перестають 
вірити в диво, ось і парк знищується.  
Дівчинка не дасть Чудо-парку зникнути!    

Майбутній король 
Жанр:  пригоди, фентезі
У кожному з нас може текти кров коро-

лів. У дитинстві багато хлопчиків мріють 
повоювати, захоплюючись середньовічними 
лицарями. Зараз усе набагато цивілізовані-
ше, ніяких воєн на мечах не відбувається. 
12-річний Алекс ходить до школи, іноді 
терпить глузування однокласників і навіть не 
підозрює, які пригоди його чекають неза-
баром. На одній покинутій забудові хлопчик 
знайшов встромлений у камінь меч. При-
нісши його додому, Алекс разом із другом 
зрозуміли, що це Ескалібур – легендарний 
меч короля Артура. Ця знахідка пробудила 
давню злу чарівницю Моргану.   

Скажені канікули 
Жанр: комедія
У наш час нікого не дивує, якщо хтось 

знайде собі пару в Інтернеті. Для цього 
створили навіть такі додатки, як Tinder. 
Маріон дуже любить так знайомитися з 
іншими чоловіками – досвід у цій справі у неї 
хоч відбавляй. Бен ж вперше пробує такий 
спосіб знайти собі дівчину. Їм уже давно за 
тридцять років, вони живуть у Парижі. Ця 
незвичайна пара відразу же закохалися одне 
в одного та вирішила разом провести від-
пустку в Болгарії. Одному з них дуже важливі 
нові емоції, пригоди, а другий же найбільше 
цінує комфорт. Їм буде дуже важко знайти 
щасливо пережити цю авантюрну пригоду. 

Королівський коргі
Жанр: мультфільм
Серед королівської сім'ї Великобританії є 

одна улюблена порода собак – це коргі. Ну ви 
тільки подивіться на них – хіба вони не милі? 
Великі вушка, величезні очі, м'яка шерсть. Як не 
закохатися в цей клубочок щастя? Так, часом від 
них дуже багато клопоту прислузі, вони можуть 
щось ненавмисно зруйнувати на своєму шляху 
або просто справлять потребу не в тому місці. І 
ось у Букінгемському палаці з'явився Рекс – улю-
бленець самої Королеви. Пес робить що хоче, 
веде безтурботне існування. Одного разу на 
прогулянці Рекс загубився на вулицях похмурого 
Лондона. Рекс відчує справжнє життя вулиць на 
собі, стараючись знайти дорогу назад.  

Кінотеатр «УКРАЇНА» тел: (0412) 47-27-47,  (097) 447-27-47      kinoukraina.zt.ua
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«Муха-цокотуха»
23.03

Початок о 12:00

Гастролі Черкаського 
театру ляльок  

«Братик Кролик»
23.03, поч. о 11:00 та 13:00

«Варварині хитрощі»
24.03

Початок о 12:00 та 14:00


