
На брехні чи на крові –  
не так важливо!  
Бо головне – нажива! – 
Георгій Буравков

Ананаси кільце 580 мл
ТМ «Долина Бажань»

2475

Шоколад молочний 90 г 
без додав. ТМ Мілка

1730

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

«Лужанська» 1,5л ТМ УМВ

1560

Цукерки глазуровані
«Пташине молоко» 300 г

5000

Хліб «Селянський» 
800 г ТМ Золотий коровай

1440
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р.ПРОВІДНА    НІМЕЦЬКА    ОПТИКА

м. Житомир, вул. Київська, 74
тел.: (0412) 47-23-01 

ГАРАНТІЯ НА ОКУЛЯРИ ТРИ РОКИ
БЕЗКОШТОВНЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
КОНТАКТНІ ЛІНЗИ СВІТОВИХ ВИРОБНИКІВ:
Johnson & Johnson, Alcom, Bausch & Lomb…

000 грн

44900 грн

64900 грн

000 грн

44900 грн

64900 грн

БЕЗКОШТОВНИЙ КОМП’ЮТЕРНИЙ ТЕСТ
на сучасному обладнанні, в зручний для Вас 
час, без попереднього запису
ОКУЛЯРИ НА ЗАМОВЛЕННЯ*
акційна металева або пластикова оправа, 
стандартні лінзи з «антибліком»
ОКУЛЯРИ НА ЗАМОВЛЕННЯ*
акційна металева або пластикова оправа, 
потоншені лінзи з «антибліком»

ОКУЛЯРИ ЗА ПІВЦІНИ*(тільки визначені моделі, кількість обмежена)

ЗАВЖДИ ГАРАНТОВАНО ВИГІДНО!

с. 13с. 3

Відповідальність  
чи вимога закону: проблеми 
вакцинації в Житомирі

Перші гроші на рахунках:  
як працює монетизація субсидій
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Анастасія Ліберман

Місцевий водока-
нал планує замінити 
9,5 кілометра трубо-
проводу упродовж 
року.

Відповідну інформацію по-
відомив директор комунального 
підприємства «Житомирводо-
канал» Андрій Нікітін.

Керівник підприємства роз-
повів, що вже з 1 квітня 2019 року 
стартує масштабна реконструк-
ція водогінної мережі міста. По-
чати планують з реконструкції 
основної магістральної мережі, 
загальна протяжність якої скла-
дає 9,5 кілометра.

Також директор КП «Жито-
мирводоканал» зазначив, що 

реконструювати трубопровод 
будуть таким чином, щоб не 
спричиняти будь-яких незруч-
ностей на автодорогах міста.

Перша ділянка, з якої по-
чнуть змінювати водогінну 

мережу Житомира, – це вулиці 
Чумацький Шлях, Родонова, 
Іоанна Павла ІІ, Західна. Дру-
гою ділянкою стане найбільший 
аварійний трубопровід міста 
по вулиці Каховській. Третя ді-

лянка починається від вул. Чуд-
нівської та повертає на пров. 
Нагірний. Наступною ділян-
кою буде аварійний водопровід, 
який йде по Сквирському шосе.

«Також реконструювати-
муться окремі дюкерні пе -
реходи, які не йдуть разом 
з основними ділянками. Хочу 
зауважити, що майже всі 95% 
дюкерних переходів будуть ре-
конструйовані, – це ті переходи, 
які йдуть під річкою. Їх дійсно 
важливо реконструювати, бо 
коли там стається аварія, ї ї 
складно виявити та ремонту-
вати. Тому дуже важливо це 
зробити саме зараз», – розповів 
Андрій Нікітін.

Директор комунального під-
приємства також наголосив, що 
здебільшого ці роботи завда-
дуть мінімальної шкоди асфаль-
товому покриттю на вулицях 
міста і завдані ними незручнос-
ті також будуть мінімальними 

і тимчасовими. А це означає, 
що надовго асфальт розривати 
не будуть.

«Ми не створимо транспорт-
ний колапс у місті. Основні 
методи, якими ми будемо ко-
ристуватися, – це санація тру-
бопроводу, прокладка труби 
в трубі, метод горизонтально 
направленого буріння, коли не 
порушується асфальтне покрит-
тя, а буріння відбувається по 
горизонталі, щоб прокласти но-
вий водопровід поруч зі старим. 
Для санації та горизонтального 
буріння дійсно потрібно буде 
робити невеличкий котлован. 
Тобто якщо труба проходитиме 
по вулиці, то буде розкопано 
невеличку ділянку для того, 
щоб стала техніка, але це не вся 
вулиця», – повідомив директор 
підприємства.

Завершити реконструкцію 
водогінної мережі міста пла-
нують у 2020 році.

Руслан Мороз

Традиційно 
у день народження 
Кобзаря в Жито-
мирі біля погруддя 
народного поета 
збираються ша-
нувальники його 
творчості, інтелі-
генція, представни-
ки громади та про-
водять символічне 
читання творів 
Кобзаря.

Неважливо, що деякі учас-
ники – непрофесійні актори, 
головне – бажання долучитись 
до поетичної території «Жито-
мир читає Шевченка».

Завжди день народження 
Тараса Шевченка – відомого на 
увесь світ українця, який своїм 
поетичним словом повертав іс-

торичну пам’ять, пробуджував 
національну свідомість і нади-
хав на боротьбу за волю, стає 
святом його творчості. Так, 9 бе-
резня 2019 року біля пам’ятника 
поету та художнику Тарасу 
Шевченку на розі вулиць Шев-
ченка та Великої Бердичевської 
пролунало спільне виконання 
Державного гімну у тандемі 
з естрадно-духовим оркестром 

«Сурми Полісся». Студенти 
Житомирського державного 
університету імені Івана Фран-
ка продекламували «Заповіт» 
Тараса Шевченка українською, 
англійською, німецькою та 
французькою мовами. Присутні 
разом із фольклорним ансамб-
лем національного обряду «Ро-
дослав» виконали твір «Реве та 
стогне Дніпр широкий».

Анастасія Ліберман

На черговому за-
сіданні виконкому 
розглядали питання 
щодо угоди до дого-
вору про організацію 
здійснення перевезень 
пасажирів міським 
електричним тран-
спортом шляхом 
надання трансфертів 
перевізнику.

Дане додаткове питання про 
внесенння змін до договору запро-
понував розглянути транспортний 
заступник мера Дмитро Ткачук. 
Проект відповідного рішення ви-
конкому був оприлюднений на 
сайті міської ради в день засідан-
ня – 6 березня.

«Це рішення про погодження 
додаткової угоди до договору № 1 
від 16 січня. Пропонується змен-

шити обсяг доходів від продажу 
квитків наступним чином: було на 
березень – 6757 тис. грн, а стане – 
4410 тис. грн», – зазначив заступник 
начальника управління транспор-
ту і зв’язку Валентин Васянович.

За словами мера міста Сергія 
Сухомлина, дані зміни у договорі 
позитивно вплинуть на фінансо-
ву політику підприємства і голо-
вне – забезпечать своєчасну ви-
плату зарплатні працівникам ТТУ.

Зі свого боку начальник КП 
«Житомирське трамвайно-тролей-
бусне управління» Євгеній Демчик 
зазначив, що нові вказані обсяги 
доходів не є реальними для під-
приємства та додав, що ТТУ вже 
подало апеляцію до суду через те, 
що «Житомиртранспорт» в особі 
начальника комунального підпри-
ємства Івана Фурлета забирає усі 
доходи, виручені ТТУ за продаж 
квитків та проїзних документів.

На пропозицію Євгенія Дем-
чика меру поспілкуватися окремо 
з цього питання, Сергій Сухомлин 
відповів, що у начальника ТТУ є 
профільний заступник, з яким 
і варто врегульовувати усі пункти 
договору.

«Житомирводоканал» у квітні розпочне 
реконструкцію водомережі міста

У Житомирі відзначили 
205-ту річницю  
від дня народження  
Тараса Шевченка

Виконавчий комітет 
зменшив замовлення 
на перевезення 
пасажирів для  
КП «ЖТТУ»
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1 січня 2019 року набрала 
чинності постанова Кабіне-
ту Міністрів № 1176, якою 
визначено, що відтепер 
українці отримуватимуть 
призначені їм субсидії 
у грошовій формі.

Перші кошти на рахунки у рам-
ках монетизації субсидій громадяни 
отримали 4 березня. VoxConnector 

розібравс я,  як  саме працюватиме 
монетизація.

Скільки українців  
отримують субсидії?

Минулого року субсидії отримали 
6,5 млн домогосподарств. Станом на 
початок 2019 року, за словами міністра 
соціальної політики Андрія Реви, суб-
сидію мають понад 4 млн українців. 
Проте призначення субсидій продо-
вжується. Точні дані щодо людей, які 
отримували субсидії протягом опалю-

вального сезону 2018–2019, з’являться 
наприкінці квітня.

Яким є середній розмір субсидії?
За даними Держстату, у січні 2019 року 

середня субсидія склала 915,9 грн. Після за-
пуску монетизації середній розмір субсидії 
має зрости до 1 500 грн.

Що означає монетизація  
для пересічного українця?

Відтепер громадянин, що має субси-
дію, замість меншої суми у платіжках буде 
отримувати на окремий рахунок визначену 
суму грошей, призначену для сплати за 
комунальні послуги. Уповноваженим за 
реалізацію механізму монетизації уряд 
призначив Ощадбанк.

То для отримання монетизованої 
субсидії треба піти в Ощадбанк 
і відкрити там рахунок?

Робити це  немає потреби:  д л я 
кожного отримувача субсидії буде 
автоматично створено обліковий за-
пис у Ощадбанку. Щомісяця власник 
рахунку отримуватиме від банку по-
відомлення про надходження коштів 
та залишок на рахунку.

Чи можна розпоряджатись 
отриманими коштами  
на власний розсуд?

Під час опалювального сезону ці 
кошти можна буде використати лише 
на оплату комунальних послуг (це за-
значено як «спеціальний режим вико-
ристання».

Технічно не сплатити можливо. Про-
те держава вжила запобіжних засобів, 

щоб уникнути росту неплатежів: якщо 
на початок нового опалювального сезону 
отримувач матиме борг понад 340 грн, він 
втратить субсидію.

Якщо ж отримувач зміг зекономити 
певну суму за рахунок ощадливого вико-
ристання світла, електроенергії чи води – 
він має повне право витрачати залишок на 
власний розсуд. Кошти будуть переказані 
з облікового запису на банківський раху-
нок споживача. Уряд сподівається, що це 
стане для українців додатковим стимулом 
до свідомого споживання.

Звідки держава братиме  
гроші на виплати?

У державному бюджеті на 2019 рік 
на субсидії закладено 55 млрд гривень – 
35 млрд складає субвенція на виплату суб-
сидій, ще 20 млрд заплановано на моне-
тизацію.

Чи всім українцям, яким призначено 
субсидії, вони приходитимуть 
у грошовій формі з 1 березня?

З 1 березня відбувається нарахування 
субсидій у грошовій формі тим укра-
їнцям, які вперше звернулися за ними 
і раніше субсидій не отримували. Зага-
лом монетизація субсидій проходитиме 
у три етапи:

1. З 1 січня 2019 монетизація торкнеться 
домогосподарств, які вперше звернулися 
за субсидією.

2. Від 3 травня 2019 монетизовані суб-
сидії будуть призначені також тим, хто 
отримує допомогу вже багато років.

3. З 1 жовтня 2019 розпочнеться повна 
монетизація: кожен українець, якому при-
значено субсидію, отримуватиме її у гро-
шовому форматі.

Я хочу поздоровити своїх 
друзів-добровольців с цим 
святом.

Повернемось на п’ять років назад та 
згадаємо, що в основному люди з Майдану 
одразу ж пішли захищати територіальну 
цілісність країни, коли виникла така по-
треба. Однозначно вважаю, що завдяки 
добровольцям, волонтерам, які возили 
та возять на фронт усе необхідне, завдяки 
народу – звичайним українцям, які від-
давали останні крихти, щоб прогодувати 
армію, Україна була збережена як держава.

Давайте у цей день вшануємо хвили-
ною мовчання усіх, хто віддав життя за 
незалежність України, відвідаємо друзів, 
скалічених війною, вшануємо матерів, які 
втратили своїх синів на війні, втішимо 
сім’ї загиблих захисників Вітчизни. Да-
вайте згадаємо й тих, хто пропав безвісти, 
і тих солдатів, які досі томляться у тюрмах.

А нам, хто залишився живий та на 
свободі, потрібно довести нашу спільну 
справу до логічного кінця – завершити 
революцію, зберегти територіальну ці-
лісність України, покінчити з корупцією.

Громадський діяч,  
нагороджений нагрудним знаком 

«Відзнака за заслуги перед  
містом Житомиром»  
Олександр Коцюбко

14 березня  
Україна відзначає 
День добровольця

Перші гроші на 
рахунках: як працює 
монетизація субсидій
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Не ставайте  
частиною маніпуляції!  

11 березня у Житомирі відбувся 
агітаційний тур кандидата на пост 
Президента України П. Порошенка. 
Він дещо відрізняється від анало-
гічного туру 5 років тому. Це тоді, 
коли обіцялося збудувати фонтан 
кращий, ніж у Вінниці, зробити Жи-
томир центром космічної науки та 
багато іншого. У 2014 році лунало 
багато обіцянок, жодної з яких не 
було виконано.

Автобусами звезли бюджетників 
з усієї області на так звану раду ре-
гіонального розвитку, яка за суттю є 
агітаційним заходом, де чиновники 
та мери міст агітують за кандидата 
в Президенти. Аналогічні зустрічі 
вже відбулися у багатьох районах 
області, де VIP-агітатори – голови 
ОДА та обласної ради – агітували 
за одного кандидата.

Прикро, що Президент дозволяє 
собі називати негідниками усіх, хто 
має іншу точку зору. Прикро, що він 
приписує виключно собі усі заслуги 
за 5 років. Каже, що все, що від-
бувається, «зробив я, ініціював я», 
нескромно називаючи себе ліде-
ром нації. Звісно, перед звезеною 
аудиторією можна назвати себе 
лідером, але дійсний лідер не має 
найбільшого антрейтингу серед 
усіх кандидатів.

Не є персональною заслуга Поро-
шенка у тому, про що він говорить. 
Можливо, навіть навпаки. Платники 
податків, наповнюючи бюджет, який 
розкрадається та дерибаниться на 
усіх рівнях, розвивають країну в той 
час, як Порошенко зі своїми партне-
рами продає за 300 мільйонів дола-
рів завод «Кузня на Рибальському», 
не сплативши жодної копійки по-
датків. Це українці 5 років сплачу-
ють військовий збір, допомагаючи 
та відбудовуючи армію, в той час, 
як соратники Президента прода-
ють контрабандні запчастини для 
військової техніки, завищуючи ціни 
до 5 разів і заробляючи на схемах 
мільйони. А скільки ще подібних 
схем залишаються невідомими?

Так, в Україні йде війна. Не ми 
ї ї почали. Але не варто вірити 
в лякалки про «Путін нападе». Хто 
зупинив «Русскую весну» в Одесі 
та Дніпрі, усі знають, і це був не 
Порошенко.

Головне – усім думати, ставити 
собі питання та намагатися чес-
но відповісти на них, не ставати 
частиною технології з маніпуляції 
та агітації.

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

Жителі «Бумажки»  
самі вийшли прибирати ліс

Українські школярі отримуватимуть 
свідоцтво замість атестата

Руслан Мороз

У попередньому 
номері наша газета 
опублікувала мате-
ріал «Катастрофа 
на «Бумажці»: чому 
мовчить влада?», яка 
отримала позитив-
ний відгук жителів 
району.

І ось ми отримали повідо-
млення, що жителі району самі 
вийшли прибирати ліс. Один із 
активістів цього руху Дмитро 
Антонець написав на своїй сто-
рінці в Фейсбуці: «Як ви всі зна-
єте, мене особисто дуже турбує 
тема збереження нашого лісу. На 
сьогодні є певний результат того, 
що мені вдалося зробити разом 
з тими, хто допомагав з власної 
волі, проявив ініціативу. Вважаю, 
ми зробили багато, і всім за це 
вдячний!»

Протягом декількох днів 
активісти збирали сміття, про-
водили чистку лісу від сухостою 
та дерев, що впали. Все це чудово, 
але ліс – це легені цього району, 

де постійно спостерігаються ви-
киди в атмосферу забруднюючих 
речовин, склад яких ніхто так і не 
може визначити. Але чорний сніг 
та бруд на вікнах жителі району 
спостерігають постійно.

Під час засідання робочої 
комісії голова Житомирської об-
ласної державної адміністрації 
Ігор Гундич пообіцяв, що продаж 
земельних ділянок в районі па-
перової фабрики здійснюватися 
не буде, адже активісти надали 
переконливі докази підробки 

документів, за допомогою яких 
було змінено цільове призна-
чення землі, на якій знаходиться 
ліс. Але на практиці ні арешту, 
ні мораторію на продаж ділянок 
в лісі не відбулося.

Незважаючи на ці обіцянки, 
ліс зараз починатимуть активно 
забудовувати. З протилежного 
боку від комбінату вже 3 ді-
лянки вирізані, і повним ходом 
йде підготовка до заливання 
фундаменту. Активісти зняли 
відео, але владі це не цікаво. На 

останньому відео була знята роз-
мова з одним із «господарів», 
який стверджує, що купив ді-
лянку 4 місяці тому. Виходить, 
що Ігор Гундич не виконав свою 
обіцянку проконтролювати на-
кладення арешту? Вже більше 
тижня до нього хочуть потра-
пити на прийом активісти, але 
не вдається поки. Влада знову 
недоступна для людей. Чекаємо 
відповіді з інстанцій, правоохо-
ронних органів. Робота з оформ-
ленням документів відбувається 
дуже повільно.

Незважаючи на це, з наступ-
ної суботи мешканці прилеглих 
будинків знову почнуть ходити 
в ліс і прибирати далі. Сподіва-
юся, після виборів ця вся маши-
на закрутиться в іншу сторону. 
У будь-якому випадку чим біль-
ше нас, чим більше у нас ініціа-
тивних людей, тим швидше все 
йде. Важлива участь кожного! 
Це вже на совісті індивідуально. 
Без лісу ми проживемо набагато 
менше в цьому світі. А де будуть 
рости наші діти? Хто думає 
трохи за завтра і хто цінує наш 
ліс – приєднуйтесь! А краще 
припиніть чекати, поки хтось 
проявить ініціативу, подумайте, 
що можете зробити особисто. 
Посадити дерево і доглядати за 
ним – гарна ідея!

Документ про 
отримання повної 
загальної середньої 
освіти матиме іншу 
назву.

Українські школярі відте-
пер отримуватимуть після 4-го 
класу – свідоцтво про здобуття 
початкової освіти; після 9-го – 
свідоцтво про здобуття базової 
середньої освіти; а після завер-
шення школи в 11-му (12) класі – 
свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти. Відпо-
відну постанову було прийнято 
під час засідання уряду 6 березня 
2019 року. Про це повідомляють 
у прес-службі Міністерства освіти 
і науки України.

Щоб усі ці документи були 
доступні й для осіб з порушен-
нями зору, їх почнуть виготов-
ляти з використанням шрифту 
Брайля.

«Ми розпочали реформу 
Нова українська школа, у вересні 

2019 року вже два класи – перший 
і другий – вчитимуться за новим 
стандартом, з підготовленими 
вчителями та у новому освіт-
ньому просторі. Ми інвестуємо 
в обладнання природничо-ма-
тематичних кабінетів та фор-
муємо мережу опорних шкіл 
для підготовки до реформи на 
наступних рівнях освіти. Однак 
є ціннісні речі, які також потріб-
но враховувати. Ще з радянських 
часів ми маємо атестат про по-
вну загальну середню освіту, та-
кого ж зразка документ діє в РФ, 
але в усіх цивілізованих країнах 
світу ця практика не поширена. 
Також документи мають бути 
доступними. У нас щороку зрос-
тає кількість дітей з особливими 
освітніми потребами у школах. 
Отримуючи свій документ про 
освіту, вони мають право розу-
міти, що там написано. Відтепер 
така можливість з’явиться», – по-
яснила міністр освіти і науки 
Лілія Гриневич.

Як наголошують у МОН, 
постановою вперше передба-

чено документ єдиного зразка 
після завершення початкової 
школи. Поки його не видавати-
муть безпосередньо школярам, 
однак планується, що всі сві-
доцтва, зокрема про отриман-

ня початкової освіти, будуть 
занесені в єдину державну 
базу (ЄДЕБО). Це полегшить 
відновлення документів, а та-
кож перехід дітей із закладу 
в заклад.
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Чим ближче 31 березня, тим 
більше обіцянок у соціальній 
сфері ми чуємо від кандидатів 
у Президенти. Особливо гостро 
стоїть питання наведення ладу 
в сфері ціни на природній газ 
для населення, який є основою 
«космічних» тарифів на ЖКП.

Але постає просте і логічне 
питання: за рахунок чого вони 
збираються це зробити? Адже 
мало декларувати якісь намі-
ри, треба чітко розуміти – ЯК 
та З КИМ це робити? Тобто 
потрібно мати рівень компе-
тентності в цьому питанні, 
щоб врахувати абсолютно всі 
політичні, економічні та соці-
альні наслідки для країни, мати 
практичний досвід вирішення 
питань такого рівня та коман-
ду, яка зможе реалізувати твій 
план. Бо один у полі не воїн. 
Особливо, якщо це політичне 
поле сучасної України.

І поки ви бачите реклам-
ні плакати, на яких написані 
красиві обіцянки, Тимошенко 
та її команда роблять справу. 

Рішення Окружного адмінсу-
ду м. Києва про незаконність 
підвищення цін на газ урядом 
у 2016 році стало базою для 
зниження тарифів вдвічі, яке 
обіцяла «Батьківщина».

Більше двох років Тимошен-
ко та її команда доводили, що 
ціна на газ є необґрунтованою, 
що ціна на газ для населення 
має бути значно нижче, і ось 
нарешті те, що 2+2=4, визнав суд.

Які наслідки рішення суду?
Перше: влада ухвалила не-

професійне рішення, яке вдари-
ло по кишені кожного українця.

Друге: за підрахунками 
представника Юлії Тимошен-
ко у суді Олексія Кучеренка, 
за час, який діяла оскаржена 
постанова (2,5 року), спожива-
чі переплатили за газ зайвих 
40–50 млрд грн. Тепер у спо-
живачів виникають юри-
дичні підстави вимагати 
перерахунку за переплачене.

Третє: фахівці команди Тим-
ошенко прорахували, що еконо-
мічно обґрунтованою ціною за 

газ є 3,55 грн за 1 кубометр газу, 
а не 8,55 грн, як встановлено сьо-
годні. Різницю між 3,55 та 8,55, 
думаю, бачить кожен.

Таким чином, Тимошенко 
та її команда довели, що їхнє 
слово не розходиться з ділом.

Але крапку у цьому питан-
ні ставити зарано. Боротьба за 
соціально справедливі тарифи 
триває.

«Суд наважився порушити 
команду президента і ухвалив 
рішення, що Кабінет Міністрів 
не мав права встановлювати 
таку ціну, що вона завищена 
і має бути знижена негайно. 
Тепер у нас є база для того, 
щоб новий президент одразу 
після президентських виборів 
повернув старий порядок, коли 
український газ йшов україн-
цям, та поставив вдвічі нижчу 
ціну на газ. Адже навіть суд ска-
зав, що це правильно», – наголо-
сила кандидат у Президенти 
України Юлія Тимошенко під 
час мітингу в м. Красилів на 
Хмельниччині.

Юлія Тимошенко звернула 
увагу на те, що після зниження 
ціни на газ вартість тарифів на 
тепло і гарячу воду також бу-
дуть знижені вдвічі.

У будь-якій європейській 
країні уряд після подібного 
рішення суду негайно перераху-
вав би тарифи, які були визнані 
економічно необґрунтованими. 
Однак влада вже заявила, що 
подаватиме апеляцію. У пла-
нах чинної влади на чолі 
з Президентом не привести 
тарифи до соціально обґрун-
тованих, а навпаки, підви-
щити їх протягом 2019 року 
ще на 43%!

До речі, Кабінет Міністрів 
України оголосив відкритий кон-
курс на посаду голови правління 
НАК «Нафтогаз України». Це ще 
один показник того, що весь цей 
час газовими питаннями в краї-
ні займався хто завгодно, тільки 
не фахові спеціалісти. «Какой 
поп – такой и приход», – як 
кажуть у таких випадках.

Руслан Бізяєв, політолог

Руслан Мороз

Ірину Шинкарук 
удостоєно звання 
«Народний артист 
України».

Президент України Петро 
Порошенко з нагоди Міжна-
родного жіночого дня відзначив 
нагородами чотирьох жительок 
Житомирської області. Указ 
Президента України № 58/2019 
«Про відзначення державними 
нагородами України з нагоди 
Міжнародного жіночого дня» 
оприлюднений на сайті глави 
держави 6 березня 2019 року.

«За значний особистий вне-
сок у соціально-економічний, 
науково-технічний, культурно-
освітній розвиток Української 
держави, захист державного 
суверенітету і територіальної 
цілісності України, багаторічну 
сумлінну працю та високий про-
фесіоналізм постановляю:

Присвоїти почесне звання: 
«Народний артист України» 
Шинкарук Ірині Володимирівні – 
співачці, солістці Національного 
радіо України, м. Житомир».

В соціальних мережах одразу 
почали з'являтися привітання. 
Наша редакція зв'язалася теле-
фоном з Іриною Шинкарук.

�� Добрий день, Ірино! 
Вітаємо Вас з отримання 
почесного звання «На-
родний артист України» 
та зичимо нових творчих 
успіхів! Як і коли Ви дізна-
лися про нагородження?

– Як би і хто б не говорив, що 
звання для нас неважливі, голо-
вне –творчість, але для будь-якого 
артиста визнання завжди необ-

хідне. Коли підписаний наказ, 
то ти вже розумієш, що це ще 
і визнання від твоєї держави, від 
людей, для яких ти працюєш. 
Це однаково дуже приємно. Ми 
поверталися зі Львова, та в дорозі 
почали надходити привітання від 
друзів. На моїй сторінці в Фей-
сбуці почали також з'являтися 
привітання.

�� Коли буде офіційне 
вручення нагороди?

– Офіційна частина завжди 
відбувається трошки пізніше че-
рез якийсь період часу. Але наказ 
вже оприлюднено.

�� Які у Вас плани? Як 
Ви збираєтесь відсвятку-
вати отримання такого 
почесного звання?

– Це символічно, але цього 
року в мене ще й 25 років твор-
чої діяльності. Я боюся щось 
заздалегідь загадувати, але пла-
ную відсвяткувати це в рамках 
фестивалю «Пісенний Спас», 
може, це буде окремий концерт. 
Анонсувати точно поки ще не-
можливо, тому що все зараз не-
передбачуване.

Ми ще не зовсім можемо спла-
нувати, як відбудеться «Пісенний 
Спас», тому що планується три 
дні, але сам день народження Во-
лодимира Шинкарука припадає 
на понеділок, так що яким чином 
буде сформовано концертну про-
граму, зараз сказати важко. Але 
те, що це обов'язково відбудеть-
ся, – це точно!

Зовсім недавно в Житомир-
ській філармонії в мене відбувся 
концерт, де практично відсотків 
60–70 були нові пісні. Після кон-
церту я ще деякі дороблюю, вдо-
сконалюю. Коли вже буде більш 
відомо про те, яким чином від-
будеться «Пісенний Спас» та мій 
концерт, я обов'язково надам вам 
інтерв'ю з цього приводу.

Україні потрібні державні 
діячі, а не просто політики

Ірині Шинкарук присвоєно звання 
«Народний артист України» 

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

Наука і автомобіль 
Будову автомобіля знає чи розу-

міє кожен, хто його має чи вивчав. 
Не є секретом і основний матеріал 
кузова, двигуна, салону і т. д. Інша 
справа автомобілі «Формули-1», 
де враховане все передове і най-
краще. Науковий прогрес ніколи 
не зупинявся. Думки і творчість 
рухають людство до надійності, 
якості, краси і постійної жаги до 
знань. Я обіцяв повернутись до 
винаходу групи під керівництвом 
Стефані Кволек, який змінив уяву 
про метал та його міцність.

Кеврал – така назва нового мета-
лу, має міцність у п’ять разів вищу 
від сталі. Після отримання пер-
ших зразків винаходу у 1964 році 
в американській компанії «DuPont» 
була розроблена технологія для 
виробництва у 1965 році, а з по-
чатку 1970-го року розпочато його 
комерційне виробництво. Спочатку 
матеріал розроблявся для армуван-
ня автомобільних шин, для цього 
він використовується і тепер. Крім 
того, кеврал використовують як 
армуюче волокно в композитних 
матеріалах, які виходять міцними 
і легкими. Механічні властивос-
ті роблять його придатним для 
виготовлення куленепробивних 
жилетів. І хоча кеврал має недо-
ліки – зниження міцності при на-
гріванні і дії вологості – він широко 
використовується при будові авто-
мобілів «Формули-1». Не відстають 
від нього і інші винаходи.

Легкий і міцний матеріал – вуг-
лепластик (карбон) – присутній 
в конструкції будь-якого дорогого 
автомобіля. Розпочавши кар’єру 
з ракетних двигунів, він сьогодні 
має широкий діапазон використан-
ня – від вудок до літакобудування. 
Має карбон і шановне місце при 
використанні в структурі кузова, 
в елементах обробки екстер’єру 
і  інтер’єру.  Хочу нагадати,  що 
екстер’єр автомобіля – це його 
оформлення, що забезпечує ес-
тетичне сприйняття. Екстер’єр ав-
томобіля визначається формою 
і кольором кузова, видом коліс 
і колісних дисків, формою фар 
й іншими якісними і кількісними 
показниками. Інтер’єр – внутрішнє 
естетичне і прагматичне оздоблен-
ня. Карбон легший за сталь, має 
високу міцність, високу жаркість на 
скручування, що дуже важливо для 
безпеки автомобіля, і стійкість до 
корозії – все це надає почесне місце 
цьому матеріалу в автомобілі. Є й 
інші цікаві матеріали, але продо-
вження – у наступному номері.

КУТОЧОК

ВОДІЯ

Р
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В Україні вирує прези-
дентська виборча кампанія. 
На початку березня 2019-го 
року суспільство сколихнув 
черговий скандал. Цього 
разу – після публікації теле-
візійної програми «Наші 
гроші». У Житомирі дійшло 
до того, що люди зібралися 
на мітинг, де також вислови-
ли свій протест проти бізне-
су «на крові».

Мешканці міста жваво обговорювали 
ситуацію навколо крадіжок та брудних обо-
рудок в «Укроборонпромі». Але при цьому 
житомирян кажуть, що нинішня влада 
краде не лише на армії та на військових по-
ставках. Крадіжки стали звичною справою 
для чиновників, які навчилися і вже звикли 
наживатися на бюджетних грошах, при-
чому звичка до наживи за рахунок народу 
народилася не сьогодні і не вчора, а міцніла 
роками, а то вже й десятиліттями. Наш сьо-
годнішній співрозмовник – колишній жито-
мирський міський голова Георгій Буравков 
зазначає, що звичка брехати і красти, яка 
народжувалася в умовах великої, часом на-

віть всенародної дові-
ри, виглядає особливо 
цинічно і зневажливо.

–   Я  д о б р е 
пам’ятаю часи Пома-
ранчевої революції, 
коли народ піднявся 
проти фальсифіка-
цій під час виборів 
Президента, – каже 
Георгій Буравков. – 
Але ще більше вріза-
лося у пам'ять, як нова 
влада, що отримала 
мандат всенародної 
довіри, почала нахаб-
но брехати, буквально 
витирати ноги об зако-
ни України та красти. 
У Житомирі тодішня 
«помаранчева» влада 
дуже швидко взяла-
ся за приватизацію 
об’єктів комуналь-
ного майна. Можу 
згадати, як команда 
Віри Шелудченко, яку 
у 2006-му році до вла-
ди привів колишній 
губернатор Житомир-
щини і недавній вій-
ськово-цивільний гу-
бернатор Донеччини 
Павло Жебрівський, 
одразу ж розпочала 
прибирати до рук ласі 
шматки комунальної 

власності нашого міста. Всі знають, що кі-
нотеатр «Україна» став власністю Сергія 
Сухомлина, але не всім відомо, що новий 
господар кінотеатру тоді недоплатив до 
міського бюджету майже мільйон (!) дола-
рів. А все лише тому, що належав до коман-
ди мера Шелудченко. Ще один член цієї ж 
команди, тодішній депутат міської ради, 
а теперішній віце-прем’єр Уряду України 
Геннадій Зубко, також спритно «прихвати-
зував» приміщення міського телефонного 
переговорного пункту, де тепер розмісти-
лася «Майстерня львівського шоколаду». За 
таким же сценарієм було приватизовано 
об’єкт цивільної оборони у самому центрі 
Житомира, де тепер діє пивний ресторан 
«Шульц». І таких об’єктів, які потрапили до 

списку приватизації у часи керівництва міс-
том Шелудченко та її «бойового» заступника 
Гундича, у Житомирі було аж 115! Це, згідно 
матеріалів ревізії КРУ, яка, до речі, раніше 
перевіряла діяльність нашої команди за 
часи її роботи у 2002–2006 роках. До речі, як 
не старалися ревізори, але у діях команди 
Буравкова не було знайдено жодного по-
рушення господарської діяльності».

Безумовно,  житомиряни добре 
пам’ятають результати діяльності мера 
В. Т. Шелудченко та її «любих друзів». 
Власне кажучи, хіба можна забути те, коли 
у 2008–2009 роках Житомир «прогримів» на 
всю Україну брудними оборудками навколо 
роздачі земельних ділянок під «сінокоси».

«Своєрідне ноу-хау із роздачею земель-
них ділянок під «сінокоси» вражало своїм 
цинізмом і нахабством, – продовжує свою 
розповідь Георгій Буравков. – Адже йшлося 
про землі рекреаційної зони на Корбутів-
ці, йшлося про територію мальовничого 
узбережжя річки Тетерів, яку жодна влада 
зачіпати не наважилася б за будь-яких умов. 
Тоді стало зрозуміло, що владна команда 
Віри Шелудченко, яку правильніше назива-
ти «зграєю», не зупиниться ні перед чим. 
І вони це повсякчас доводили. Як у всякого 
злодія, апетити загребущих ділків щоразу 
зростали. Услід за приватизацією кіноте-
атру «Україна», телефонного вузла зв’язку 
на площі Перемоги, ФОКу на Польовій, 
тогочасні господарі Житомира взялися і за 
промислові комунальні об’єкти. Як не зга-
дати історію із «переселенням» головного 
тролейбусного депо із вулиці Ольжича на 
головну базу ЖТТУ, що на вулиці Вітрука. 
Своєрідним підсумком цієї авантюри стали 
60 порізаних на металобрухт тролейбусів. 
І саме тоді у Житомирі розпочалися вели-
кі проблеми на громадському транспорті 
міста. Саме тоді житомиряни відчули, що, 
наприклад, у вечірній час громадський 
транспорт у місті просто зник. І все це ро-
билося лише із однією метою – звільнити 
велику площу території тролейбусного депо 
і продати її під забудову».

Житомиряни, які ще не забули часів 
«реформаторства» помаранчевої команди 
Шелудченко-Гундича, можуть згадати і про 
те, що свій шлях на посаді мера Житоми-
ра Віра Шелудченко завершувала доволі 
сумнівною ініціативою із реконструкції 
фонтану на майдані Соборному. Тоді чи не 
вперше в історії Житомира вартість робіт 
із реконструкції фонтану та прилеглої до 
нього площі кількаразово зростала. Од-
нак скандал навколо фонтану вщух у ході 
бурхливої передвиборчої кампанії, а потім, 
вже після поразки Шелудченко на виборах, 
про нього забули.

Але минуло якихось чотири роки, і ко-
лишні «помаранчеві» політики знову на-
гадали про себе. У Києві вони повернулися 
до влади на кривавих хвилях революційного 
Євромайдану, а у Житомирі – на такій же 
хвилі, але вже у ході виборів 2015-го року.

«Сумно визнавати, – говорить Георгій 
Буравков, – але після кількарічної перерви 

колишні «помаранчеві» діячі знову повер-
нулися до влади у нашому місті. І дуже 
швидко виявилося, що нічого нового вони 
не засвоїли, окрім того, що взялися ще 
більш енергійно дерибанити міську кому-
нальну власність. Нова хвиля приватизації 
за часів нинішнього мера Житомира Сергія 
Сухомлина позбавила місто приміщення 
стоматполіклініки на розі Старого бульвару 
і вулиці Великої Бердичівської, а на Михай-
лівській – знаменитий старовинний будинок 
Трибеля також був приватизований ділка-
ми із оточення нинішнього мера Житомира. 
І, якщо вже говорити про Михайлівську, 
то ледь не половина приміщень, які зна-
ходяться на головній пішохідній вулиці 
нашого міста, опинилися у власності членів 
колишньої «помаранчевої» команди. Ті ж 
самі прізвища: Сухомлин, Зубко, Розенблат. 
І знову, як і 10 років тому, все – за безцінь! 
Сьогодні на приватизацію виставлений го-
тель «Житомир», який за мого перебування 
на посаді мера обласного центру можна 
було продати за майже десять мільйонів 
доларів! Але, увага, нам цього не дали зро-

бити, бо тодішній помаранчевий губерна-
тор Житомирщини Павло Жебрівський не 
бажав, аби команда Буравкова отримала для 
міста потужні інвестиції. Коли ж нарешті 
Сухомлин виставив готель «Житомир» на 
аукціон, то його вартість складала 60 міль-
йонів гривень (а це лише 2 млн доларів), 
на сьогоднішній день його ціна вже впала 
до 30 мільйонів гривень (це близько 1 млн 
доларів), але його ніхто чомусь не поспі-
шає купувати. Бо існує схема купівлі, за 
якою ціна буде знижуватися і врешті-решт 
хтось зі своїх придбає готель за копійки. 
І це – лише епізоди у процесі тотального 
розбазарювання і розкрадання місько-
го бюджету, який, до речі, сьогодні має 
зовсім інші показники, сягаючи сотень 
мільйонів гривень. І як його використо-
вує нинішня команда Сергія Сухомлина? 
Абсолютно бездарно! Замість потужних 
програм реконструкції теплового госпо-
дарства, замість капітального оновлення 
водоканалу, замість реанімації знищеного 
ними ж парку ЖТТУ, ми бачимо жалю-
гідні спроби проведення псевдореформ. 
Ті ж самі валідатори, закуплені невідомо 
для чого, та ж сама епопея із плиткою для 
реконструкції тротуарів у центральній 
частині міста, сумнівні проекти на зразок 
«ремонту» пішохідного моста, обходяться 

На брехні чи на крові –   не так важливо!
Бо головне – нажива! –   Георгій Буравков
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На брехні чи на крові –   не так важливо!
Бо головне – нажива! –   Георгій Буравков

Житомиру у десятки, а сьогодні – вже й 
сотні мільйонів гривень. Ми розуміємо, 
кому у кишеню пішли більшість тих міль-
йонів міського бюджету, які спритно були 

освоєні підрядними фірмами та органі-
заціями із числа своїх людей. Але ми не 
можемо зрозуміти, чому міський бюджет 
вже у 2019 році змушений буде віддавати 
більше 64-х мільйонів гривень за кредити, 
які брала нинішня влада. Наступного року 
борги житомирського міського бюджету 
збільшаться вдвоє, а через рік – ще на 50 
мільйонів! Але де ж ефективність витраче-
них коштів, взятих у кредит? При цьому пан 
Сухомлин продовжує заганяти місто у бор-
говий зашморг і бере нові кредити. Хто їх 
віддаватиме – його не цікавить. Точно так, як 
не цікавить його нинішнього однопартійця 
Президента Петра Порошенка те, як Украї-
на розрахується за все нові й нові мільярдні 
транші від МВФ! Бо вони прийшли не про-
водити реформи, а заробляти на реформах. 
Саме тому життя нашої країни в умовах 

війни та агресії проходить у процесі гризні 
олігархів за оборонний бюджет України. 
Нинішні правителі України прийшли до 
влади на крові Майдану. Потім розпочалася 
війна, і вони ж навчилися жити нею і за-
робляти на ній. Ось чому нинішню владу 
треба негайно міняти, а систему, яку вони 
вдосконалили і використовують для свого 
збагачення, – так само негайно демонтува-
ти! Це очевидно для більшості громадян 
нашої країни, і я переконаний у тому, що 
наближається той час, коли влада в Україні 
кардинально оновиться. Зрозуміло, новому 
керівництву нашої держави доведеться до-
класти титанічних зусиль, аби зупинити 
Україну на краю безодні. Але я вірю у наш 
успіх і закликаю повірити у це всіх спів-
громадян».

Записав Сергій Шелудько

 На фото: готель Житомир

 На фото: стоматполіклініка На фото: кінотеатр Україна

 На фото: дім Трибеля
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Увага! Увага! Увага!
Усім ріелторам та  
агентствам нерухомості!

Р і ш е н н я м  с уд у  в і д 
27.07.2016 р. Згідно зі спра-
вою номер 295/3402/16-ц, 
приміщення за адресою: 
м. Житомир, вул. Покров-
ська, 63 (колишня Щорса, 
63), площами 84,2 кв.м та 
161кв.м, знаходяться під 
арештом, та накладена за-
борона будь-яким чином 
відчужувати або продавати 
дані приміщення.

Будь-які пропозиції, що 
стосуються цих приміщень, 
є фіктивними та незакон-
ними.

За 28 днів від по-
чатку реєстрації для 
участі у зовнішньо-
му незалежному оці-
нюваннні зареєстро-
вано 185 535 осіб.

П р о  ц е  п о в і д о м л я ю т ь 
в Українському центрі оці-
нювання якості освіти. У від-
сотковому співвідношенні це 
становить 57% від очікуваної 
кількості випускників закла-
дів загальної середньої освіти 
2019 року, 50% від очікуваної 
кількості студентів закладів ви-
щої освіти, 46% учнів (слухачів) 
закладів професійної (профе-
сійно-технічної) освіти.

В Українському центрі оці-
нювання якості освіти наводять 
актуальні дані щодо перебігу 
реєстрації в кожному з регіо-
нів. Лідерами за кількістю за-
реєстрованих на ЗНО осіб (від 
очікуваної кількості) є Полтав-
ська – 74%, Харківська – 69% та 
Дніпропетровська області – 67%. 
У Житомирській області заре-
єструвалося майже 56% (від 
очікуваної кількості). Аутсай-
дер – Вінниччина з майже 32%.

Уже традиційно найбільше 
обрано тестувань з української 
мови і літератури – 184 409, іс-
торії України –  122 916, мате-

матики – 87 002. Четвертий за 
популярністю навчальний пред-
мет – англійська мова (53 597), 
п’ятий – географія (44 168).

В Українському центрі оці-
нювання якості освіти нагаду-
ють: комплекти реєстраційних 
документів учнів (слухачів, 
студентів) для проходження 
державної підсумкової атес-
тації у формі ЗНО керівники 
закладів освіти надсилають до 
18 березня 2019 року.

Звертаємо увагу на те, що 
підтвердженням факту ре -
єстрації для участі в ЗНО є 
Сертифікат, який особа отри-
має в індивідуальному кон-
верті разом з реєстраційним 
повідомленням учасника та 
інформаційним бюлетенем 
«Зовнішнє незалежне оціню-
вання. 2019 рік». Ці докумен-
ти надсилатимуть учням, які 
складають ДПА у формі ЗНО, 
до закладу освіти, у якому вони 
навчаються. Іншим категоріям 
осіб – на адресу, вказану під час 
реєстрації.

Усунути причини відмови 
в реєстрації або внести зміни 
до персональних даних можна 
до 25 березня 2019 року. Внести 
зміни до реєстраційних даних 
можна за допомогою спеціаль-
ного сервісу «Внести зміни», 
розміщеного на веб-сайті УЦО-
ЯО. Вхід до сервісу – за номером 
і пін-кодом Сертифіката.

На Житомирщині 
для участі у ЗНО 
зареєструвалося 
56% від очікуваної 
кількості осіб

Руслан Мороз

До старенької ніко-
му немає діла.

Днями у Житомирі Президент 
розповідав про те, як успішно роз-
вивається Україна, навіть провів 
Раду регіонального розвитку, яка 
пройшла під головуванням гаран-
та 11 березня.

Нагадуємо, що на цій же Раді 
Порошенко наголосив: «Передача 

фінансового ресурсу та повнова-
жень дозволила громадам думати 
не лише сьогоднішнім днем, але 
й на кілька років вперед. Громади 
нарешті побачили перспективу, 
яка є перед ними, вони ство-
рюють стратегії розвитку, і ці 
стратегічні питання, стратегічні 
напрямки беруться не зі стелі». 
Не відставав від гаранта і голова 
Житомирської ОДА Ігор Гундич: 
«2019, 2020 та 2021 роки – це роки 
великих перспектив для Жито-
мирщини. Обласний бюджет за 
чотири роки децентралізації зріс 
у два з половиною раза і вперше 

за часи незалежності сягнув понад 
мільярд гривень».

Але, незважаючи на колосаль-
ний ріст доходів наших можно-
владців, прямо зараз в самому 
центрі Житомира, на вулиці Ми-
хайлівській, неподалік Житомир-
ської мерії сидить вже протягом 
досить тривалого часу безпритуль-
на бабуся, до якої немає справи 
ні чиновникам, які ходять у місь-
краду на роботу, ні спеціальним 
службам, які повинні перейматися 
такими безпорадними старими.

Тим більше немає до неї спра-
ви і членам різних комісій, опі-
кунських рад та інших безглуздих 
організацій, які тільки вбивають 
час та витрачають бюджетні гро-
ші. Ось і сидить одна-однісінька 
бабуся, яка все життя, поки була 
здоровою, працювала, платила 
податки, а коли прийшов час 
і вона вже не змогла працювати, 
то стала непотрібною і родичам, 
і державі, в якій жила і працювала 
все життя, тим більше стала непо-
трібною тим соціальним службам, 
які зобов'язані подбати про таких 
старих. Ось вона сидить і дивиться 
без будь-якого виразу в побляклих 
очах в стіну мерії, напевно, згаду-
ючи свої кращі роки. А повз неї 
також байдуже йдуть люди. Всі 
вони, поки здорові, комусь потріб-
ні і поспішають у своїх справах.

Біля ялинки на Михай-
лівській в центрі Житомира 
живе бездомна бабуся
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Національна служ-
ба здоров’я України 
опублікувала на своє-
му сайті відкриті дані 
про те, як працює 
первинна ланка меди-
цини після трансфор-
мації.

Пацієнти, медики та керівники 
закладів первинної медичної допо-
моги, представники місцевої влади 
відтепер зможуть знайти багато 
корисної інформації – від мапи 
медзакладів до вікової структури 
пацієнтів того чи іншого медза-
кладу. Дані у відкритому доступі 
на сайті Національної служби 
здоров’я України (НСЗУ) за поси-
ланням: https://goo.gl/6hr4uk

Оновлення даних буде відбува-
тися раз на місяць. Розповідаємо, 
яку корисну інформацію можна 
знайти.

Інформація для пацієнтів
Пацієнт може знайти зручний 

для себе заклад, де працює сімей-
ний лікар, терапевт або педіатр. 
Наприклад, ви шукаєте медзаклад 
біля дому або роботи. Можливо, 
для батьків важливо підписати 
декларацію дитині з педіатром, 
який знаходиться поряд з дитячим 
садочком. Або вам принципово 
отримувати послуги в приватних 
закладах, тож ви можете переві-
рити, які саме приватники уклали 
договір з НСЗУ та чи зручно вам до 
них буде їздити. Тепер ця інформа-
ція в повному обсязі відображаєть-
ся на карті за посиланням. Там же 
пацієнт може знайти контакти за-
кладу – адресу та номер телефону.

У дешборді реалізували дов-
гоочікувану можливість дізнатися 
про свого лікаря більше. У системі 
відображаються всі лікарі, у яких є 
хоча б одна декларація. Ви можете 
перевірити, чи обраний вами лікар 
може ще брати пацієнтів.

Для лікарів
Лікар може перевірити, скільки 

у нього пацієнтів, вікову структуру 
своїх пацієнтів та розмежування 
за статтю. Також сімейні лікарі, 

терапевти та педіатри можуть від-
слідковувати, чи має їх медичний 
заклад контракт з НСЗУ.

Для керівників медзакладів
Керівники медзакладів пер-

винки можуть відслідковувати всі 
необхідні дані щодо своїх закладів: 
кількість декларацій у лікарів їх-
нього закладу, тенденцію підпи-
сання декларацій у своєму закладі.

Крім того, можна проаналі-
зувати конкурентне середовище 
в своєму регіоні. Наприклад, від-
слідкувати, скільки лікарів відкри-
ли власну приватну практику за 
останній місяць та спрогнозувати 
можливий відтік пацієнтів. Також 
вони можуть співставити кількість 
лікарів і декларацій у закладах 
поблизу, або у тих, які працюють 
у подібних умовах і оцінити по-
тенціал свого закладу.

Для органів місцевої  
влади та ДОЗ

Для тих, хто планує розвиток 
системи здоров’я області, району, 
міста, села чи ОТГ, система надає 

великі можливості для аналізу 
статистичних даних. Для страте-
гічного планування, наприклад, 
важливо визначити необхідну 
кількість лікарів та молодшого 
медперсоналу на певних терито-
ріях чи в закладах, їхню спеціа-
лізація. Є можливість планувати 
кампанії із заохочення стежити 
за своїм здоров’ям, відстежуючи, 
представники яких вікових груп 
найменше обрали своїх лікарів.

Також цей інструмент дозво-
ляє вирішувати тактичні задачі. 
Наприклад, керівництво району 
може заохотити фахівця перейти 
з одного закладу до іншого, по-
бачивши, де менше декларацій 
припадає на одного лікаря. Крім 
цього, представники місцевої 
влади можуть побачити цілісну 
картину щодо укладання дого-
ворів закладами з Національною 
службою здоров’я.

З 1 березня в Украї-
ні в тестовому режимі 
запрацювала електро-
нна медична картка 
в електронній системі 
охорони здоров’я.

Працювати з електронною 
медичною картою розпочина-
ють сімейні лікарі, терапевти та 
педіатри тих медзакладів, які 
підключені до електронної сис-
теми охорони здоров’я та мають 
контракт з Національною служ-
бою здоров’я України (НСЗУ). 
Наразі таких закладів первинної 
медичної допомоги – 1 216.

Електронна медкарта буде 
автоматично доступна у системі 
лікарю первинки для кожного 
з пацієнтів, з яким підписана 
декларація. На першому етапі 
вносити інформацію про візити 
пацієнтів до електронної медич-
ної карти лікарі будуть в тестово-
му режимі.

Пацієнту не потрібно додат-
ково реєструватися для того, щоб 

інформація про візити до його 
сімейного лікаря, терапевта або 
педіатра, починаючи з березня 
фіксувалася в електронній системі 
охорони здоров’ я. Якщо ви ще не 
обрали свого лікаря, саме час це 
зробити. Адже трансформація 
системи охорони здоров’я триває 
і все більше інструментів пере-
ходять в електронний формат. 
Наприклад, у квітні ліки за про-
грамою «Доступні ліки» можна 
буде отримати тільки за електро-

нним рецептом.
«Ми неодноразово говорили 

про те, що кожна зміна в медич-
ній системі буде супроводжува-
тися відповідним електронними 
інструментами. Минулого року 
ми принципово запустили підпи-
сання декларацій з лікарем лише 
в електронній системі охорони 
здоров’я. Так само у системі НСЗУ 
укладає договори та на основі 
електронних даних оплачує по-
слуги закладам первинки. На сьо-

годні 92% закладів первинки об-
ладнали комп’ютерами всі робочі 
місця сімейних лікарів, терапевтів 
та педіатрів. До кінця квітня ще 
5% закладів зробить це. Отже, ми 
готові до наступного етапу змін – 
впровадження електронної медич-
ної карти та електронного рецепту 
на “Доступні ліки”», – говорить за-
ступник міністра охорони здоров’я 
Павло Ковтонюк.

У березні лікарі первинки роз-
почнуть працювати тільки з базо-
вим функціоналом електронної 
медичної картки. На першому 
етапі до системи будуть вносити 
лише дані про звернення паці-
єнтів з використанням сучасної 
міжнародної класифікації коду-
вання ICPC-2.

Зараз пацієнти не зможуть 
особисто зайти в свою електро-
нну медичну картку, але у планах 
є і запуск персонального кабінету 
пацієнта. За необхідності лікар 
зможе роздрукувати для пацієнта 
консультаційний висновок, де міс-
титиметься причина звернення, 
діагноз, призначення лікування 
або направлення на додаткове 
обстеження.

Як буде розвиватися 
електронна медична карта

Поступово буде реалізова-
ний функціонал, який дозволить 
вносити до системи всі необхідні 
дані про пацієнта та формувати 
повноцінну електронну медичну 
картку. Паралельно з цим елек-
тронні записи почнуть заміняти 
паперові форми.

З квітня 2019 року в електро-
нній системі охорони здоров’я 
з’явиться можливість виписувати 
електронні рецепти через електро-
нну систему охорони здоров’я.

З другої половини 2019 року 
записи в електронній медкарт-
ці зможуть робити спеціалісти 
лабораторій, поліклінік та кон-
сультативно-діагностичних цен-
трів, які розпочнуть працювати 
з Національною службою здоров’я 
за програмою «Безкоштовна діа-
гностика».

З 2020 року в електронну мед-
картку зможуть вносити інформа-
цію лікарні.

За матеріалами прес-
служби МОЗ України

Як знайти необхідну інформацію  
про сімейного лікаря, терапевта,  
педіатра або медзаклад первинки

Як і коли почне працювати  
електронна медична картка в Україні
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Юлія Тимошенко – 
найвпливовіша жінка 
сучасної України, що 
підтверджується не 
тільки численними 
рейтингами популяр-
них видань, а й, якщо 
відверто, народною 
любов'ю. Завдяки 
незмінній підтрим-
ці виборців, голова 
«Батьківщини» ось 
уже протягом 20 років 
залишається в ак-
тивній політиці. Цей 
величезний період, 
без перебільшення, 
можна назвати ерою 
Тимошенко. Усі її кон-
куренти, в основному 
чоловіки, зійшли 
з дистанції й піддали-
ся політичному забут-
тю. Вона ж вистояла й 
продовжує боротьбу 
за країну, за її незалеж-
ність.

Минуле – найкращий друг 
майбутнього

Уперше Тимошенко стала народ-
ним депутатом 1997 року, а в грудні 
1999-го вона зайняла посаду віце-
прем'єр-міністра з питань палив-
но-енергетичного комплексу. Тоді 
лідерові «Батьківщини» вдалося 
припинити ганебну практику так 
званих «віялових» відключень елек-
троенергії, коли без світла залиша-
лися цілі райони. Тимошенко вивела 
з «тіні» багатомільярдні ресурси, 
ліквідувала в енергетичній сфері 
бартер. У бюджеті з'явилися гроші, 
тому людям припинили затриму-
вати соціальні та пенсійні виплати.

У 2004 році лідер «Батьківщини» 
добровільно відмовилася від пре-
зидентських амбіцій, підтримавши 
єдиного кандидата від демократич-
них сил Віктора Ющенка. Парла-
мент 373 голосами обрав її головою 
уряду. У підсумку зарплати, пенсії 
і стипендії зросли в 1,5–2 рази, а роз-
мір допомоги при народженні ди-
тини – у 12 разів!

Найяскравіша подія першого 
прем'єрства Тимошенко – повернен-
ня під контроль держави найбільшо-
го металургійного комбінату Украї-
ни «Криворіжсталь», який потім на 
відкритих торгах продали інвестору 
за суму, що склала половину всіх 
надходжень від приватизації за 13 
попередніх років.

Тоді Тимошенко заявила про 
необхідність реприватизації 3000 
підприємств, приватизованих з по-
рушенням законодавства. Це не 
сподобалося олігархам, тому вони, 
граючи на амбіціях тодішнього 
президента Ющенка, зняли лідера 
«Батьківщини» з посади, яку вона 
займала лише протягом 7,5 місяця. 
Цікаво, що за два тижні до цього 
президент назвав уряд Тимошенко 
найкращим за всю історію.

Лідер «Батьківщини» не під-
писала ініційованого Ющенком 
Універсалу національної єдності, 
унаслідок якого прем'єром став 
Янукович. Згодом Партія регіонів 
почала скуповувати в парламенті 
депутатів, щоб створити більшість 
у 300 голосів і долати вето Ющенка 
на будь-які закони. Президент був 
змушений розпустити ВР. Нова 
Рада знову обрала Тимошенко 
головою уряду.

Юлія Володимирівна вчергове 
вдарила по олігархах і корупці-
онерах, зокрема відмовилася від 
посередника в газовій сфері «Рос-
УкрЕнерго» й уклала прямий контр-
акт між НАК «Нафтогаз України» 
і «Газпромом». Окрім того, уряд по-
вернув у державну власність шельф 
Чорного моря, на який поклали око 
младоолігархи Януковича.

У ті складні роки трималися 
стабільні тарифи на газ і електро-
енергію для населення – чого зараз 
не може забезпечити ні прем'єр-
міністр, ні президент. При Тим-
ошенко стали безкоштовно дава-
ти квартири черговикам, чого не 
було раніше. Почалися виплати 
компенсацій за втрачені вклади 
в Ощадбанку СРСР. Введено ЗНО 
знань для вступу до університетів, 
чим Тимошенко відкрила дорогу 
талановитій молоді.

Незважаючи на світову фінан-
сово-економічну кризу, Кабмін 
Тимошенко відновив серійне вироб-
ництво вітчизняних літаків марки 
«Ан», на озброєння армії прийняли 
принципово новий танк «Оплот».

Протягом двох років прем'єрства 
Юлії Тимошенко всі без винятку 
сільгоспвиробники отримували 
найвищу підтримку з держбюджету. 
Саме тоді Україна зібрала найбільші 
врожаї й посіла третє місце у світі 
за експортом зерна.

Щоб підтримати сільську меди-
цину, уряд направив у районні та 
сільські лікарні 3 тис. автомобілів. 
Пізніше прокуратура Пшонки за на-
казом Януковича марно намагалася 
знайти порушення при реалізації 
цієї державної програми.

З ініціативи Тимошенко в країні 
зупинили діяльність гральних за-
кладів, щоб захистити моральність 
і духовність молоді, зменшити за-
лежність українців від ігроманії.

До Тимошенко можна по-
різному ставитися, але, поклавши 

руку на серце, слід визнати: ні Яце-
нюк, ні Гройсман не зробили і деся-
тої частки того, що вдалося лідерові 
«Батьківщини» на чолі уряду.

Янукович і Манафорт  
проти Тимошенко

Політичне життя України про-
ходило під знаком Тимошенко 
навіть тоді, коли вона перебува-
ла у в'язниці. Президент-чоловік 
боявся її як вогню, тому й кинув 
за ґрати. ЄС, США і міжнародні 
організації заявили, що судовий 
процес проти Тимошенко був по-
літично мотивованим.

Щоб підвищити рейтинг Яну-
ковича за кордоном, американський 
політтехнолог Пол Манафорт роз-
робив таємну медіа-стратегію, од-
нією з цілей якої була дискредитація 
Тимошенко. Пізніше проти Мана-
форта відкриють кримінальну спра-
ву, правда, не в Україні, а в США. 
З сенсаційних документів американ-
ського розслідування, опублікованих 
британською газетою «The Gurdian», 
стало відомо, що Манафорт отри-
мав від команди Януковича 75 млн 
доларів на поширення «чорнухи» 
проти Тимошенко.

Навіщо Януковичу викидати на 
це шалені гроші? По-перше, полі-
тичні переслідування Тимошенко 
в Україні викликали гостру кри-
тику як у США, так і в Євросоюзі, 
і у зв'язку з цим потрібно було по-
казати світові «справжнє обличчя» 
екс-прем'єр-міністра України. По-
друге, Янукович переміг Тимошенко 
на президентських виборах з міні-
мальною перевагою, а тому лідер 
«Батьківщини» представляла для 
нього велику небезпеку як політич-
ний опонент.

«Завдяки статті в «The Gurdian» 
ми бачимо, що це була повномасш-
табна кампанія, тривалістю не один 
рік, з дискредитації Тимошенко як 
політика і державного діяча, – каже 
політолог Сергій Биков. – Сьогодні 
ми можемо спостерігати, що Бан-

кова використовує ті ж фейки, які 
використовував Янукович для дис-
кредитації Тимошенко».

Маргарет Тетчер  
і Ангела Меркель

Лідер «Батьківщини» була осо-
бисто знайома з Маргарет Тетчер, 
найвизначнішим політиком ХХ 
століття, яку за рішучість прозвали 
«залізною леді». Це була перша жін-
ка, котра стала прем'єр-міністром 
європейської держави.

Рятуючи Великобританію від 
економічної кризи, Тетчер провела 
доволі радикальні реформи, які зго-
дом назвали за її іменем «тетчериз-
мом». Результатом стало зниження 
рівня інфляції, зменшення впливу 
держави на економіку, розвиток се-
реднього й малого бізнесу, поліп-
шення ситуації на ринку робочої 
сили. Окрім того, Тетчер розв’язала 
наболілі проблеми у вугільній про-
мисловості, ініціювала приватиза-
цію державних компаній.

За аналогією з Маргарет Тетчер 
Юлію Тимошенко також називають 
«залізною леді» – за стійкий харак-
тер, твердість у захисті інтересів 
країни й непохитність духу.

Феномен Маргарет Тетчер став 
важливою віхою в просуванні жінок 
у політиці. Тетчер сприяла руйнації 
стереотипу про жінок як про домо-
господарок, адже вперше в Європі 
(1979 року) жінка була обрана пред-
ставляти країну на світовій арені.

«Будь-яка жінка, яка розуміє 
проблеми, що виникають при 
управлінні домівкою, може зрозумі-
ти проблеми, котрі виникають при 
управлінні країною», – небезпідстав-
но вважала Маргарет Тетчер і під-
твердила цю тезу всією своєю ді-
яльністю на посаді прем'єр-міністра 
однієї з наймогутніших країн світу.

Ще один яскравий приклад 
жінки в європейській політи-
ці – Ангела Меркель. Вона – перша 
і єдина жінка на посаді канцлера 
в історії Німеччини; займає його 

з 2005 року до цього часу, очолює 
четвертий поспіль уряд і вже 13 
разів ставала найвпливовішою 
жінкою-політиком у світі.

Меркель є прихильником «со-
ціально орієнтованої ринкової еко-
номіки», виступає за продовження 
санкцій проти Росії через анексію 
Криму та війну на сході України. 
До речі, Меркель іноді називають 
«тевтонською Маргарет Тетчер».

Остання зустріч Меркель і Тим-
ошенко відбулася в кінці 2018-го 
в Києві. Тоді політики обговорили 
питання відновлення України, зо-
крема реалізацію після президент-
ських виборів Нового курсу лідера 
«Батьківщини».

І французькі, і османські
На відміну від Західної Європи, 

в давнину на українських землях 
жінки відігравали важливу роль 
у суспільному житті. Навіть відомі 
факти, що жінки-войовниці, пере-
одягнувшись у чоловіче вбрання, 
брали участь у походах русів на 
Візантію.

Нині одна з найвищих нагород 
України – «жіноча», це орден княгині 
Ольги, який вручають за видатні за-
слуги в державній та громадській 
діяльності. Княгиня Ольга – знаме-
нита правителька Київської Русі, що 
прославилася жорстокою помстою 
за смерть свого чоловіка князя Ігоря. 
Князь загинув від рук древлян піс-
ля кількаразового стягування з них 
данини. Княгиня Ольга послідовно 
розправилася зі старійшинами древ-
лян, а потім остаточно упокорила 
цей народ. Під час правління Ольги 
Київська Русь зміцніла, приросла 
новими землями.

Серед найвпливовіших жінок 
історики також називають Анну 
Ярославну – молодшу дочку ки-
ївського князя Ярослава Мудрого. 
Вона – дружина французького 
короля Генріха I і королева Фран-
ції. Відома в західноєвропейській 
історіографії як Анна Руська або 
Анна Київська. Прабабуся майже 
30 французьких королів. Під час 
вінчання подарувала чоловікові 
привезене з Києва Євангеліє, писане 
кирилицею. Усі наступні королі аж 
до революції 1793 року присягали 
на цій святій книзі.

У теперішній традиції до пере-
ліку найвідоміших жінок давньої 
і сучасної України входить Роксола-
на (Анастасія Лісовська), улюблена 
дружина султана Османської імперії 
Сулеймана Пишного, народжена 
буцімто на Прикарпатті. Мала вели-
кий вплив на чоловіка й османську 
політику, більше трьох десятиліть 
була однією з найвпливовіших осо-
бистостей у мусульманському світі.

Тож розквіт і щасливе майбутнє 
моєї країни я пов̀язую лише 
з сильною та мудрою жінкою.

Віктор Бондар

Тільки сильна жінка здатна 
зміцнити країну та захистити людей

Р
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Анастасія Ліберман

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

Створення дитячого центру 
розвитку та дозвілля  
на базі кінотеатру «Космос»

Житомиряни запропонували 
місцевій владі облаштувати сучас-
ну сімейну зону з гуртками для 
дітей на Польовій.

«Пропоную на базі старого кі-
нотеатру «Космос» створити су-
часний центр дитячої творчості та 
сімейного дозвілля. Оскільки наш 
район є чи не єдиним зеленим ост-
рівком природі на Польовій і так 
як тут зона матерів та дітей, які 
гуляють тут у великій кількості, 

поряд є ігровий майданчик і багато 
гарних алей та газонів, пропоную 
логічне продовження. Будівлю 
старого кінотеатру «Космос» від-
ремонтувати і створити на її основі 
Центр дитячого розвитку та сімей-
ного дозвілля. Так як площа кіно-
театру досить велика, тут можна 
розмістити багато гуртків: на-
приклад, сучасну музичну студію 
(не класичну музшколу, а студію 
сучасного вокалу, вміння грати на 
сучасних музичних інструментах, 
гурток юного ді-джея), сучасну ди-
тячу театральну студію з можли-
вістю подальших дитячих вистав, 
студію створення м'яких іграшок, 
розпису на дереві, гурток з техніки 
декупажу тощо. Обов'язково ство-
рити дитяче кафе-кондитерську 
(ніякого алкоголю, тільки сімейне 
дозвілля). Вважаю, що створення 
такого центру вирішить питання 
дозвілля дітей, що вештаються 
місцевими дворами, а також збе-
реже нашу зону в якості зелено-
го острівку дитинства. Я проти 
всіляких адмін- та бізнесцентрів, 
проти десятків припаркованих 
авто службовців та інших ознак 

ділового життя. Збережемо нашу 
зону навколо фонтану «Космонавт» 
та кінотеатру «Космос» у якості сі-
мейної зони», – пише автор петиції 
Ольга Вознюк.

Електронну пропрозицію 
оприлюдниили 11 березня, і вона 
вже набрала 38 підписів з потріб-
них 250.

«Лежачі поліцейські»  
на усіх перехрестях міста

На онлайн-порталі електро-
нних документів оприлюднили 
петицію, у якій житомирянин 
Валерій Болтушкін просить владу 
встановити «лежачі поліцейські» 
на дорогах міста, бо це завадить 
водіям транспорту на великій 
швидкості їздити по небезпечних 
для пішоходів місцях.

«Пропоную на усіх перехрес-
тях доріг міста на лінії «Стоп», 
особливо поблизу шкіл, дитячих 
закладів та інших місць з інтен-
сивним рухом пішоходів встано-
вити «лежачі поліцейські», які б 
завадили водіям транспорту на 
великій швидкості проїжджати ці 

небезпечні для пішоходів місця. 
Це практикується в усіх цивілі-
зованих країнах у тих місцях, де 
неможливо збудувати безпечні 
транспортні розв’язки. Вони бува-
ють тимчасові (гумові) й довговічні 
(асфальтобетонні) і досить деше-
ві, якщо замовляти їх великими 
оптовими партіями. Але є сенс 
виготовляти їх у нашому ж місті, 
де є заводи залізобетонних виро-
бів та вторинний перероблений 
асфальт, тим самим зекономити 
кошти на транспортування їх та 
дати заробіток працівникам цих 
заводів. Прошу підтримати мою 
петицію», – йдеться в тексті елек-
тронного документа.

Збільшити заходи 
безпеки пішоходів із 
обмеженими можливостями 
в пересуванні на дорогах

Житомиряни пропонують 
збільшити час дозвільного зе-
леного світла для пішоходів ще 
на 5 секунд, адже це дозволить 
людям з обмеженими можли-
востями безпечно переходити 

автодороги в місті.
«Пропоную збільшити час 

дозвільного зеленого світла світ-
лофорів для пішоходів на всіх 
пішоходних переходах у місті 
хоча б на 5 сек. Практично на всіх 
пішоходних переходах міста, де 
немає острівків безпеки, можна 
побачити, як інваліди та просто 
пристаркуваті люди намагаються 
встигнути перейти дорогу, і як на 
них наприкінці майже наїжджа-
ють нетерплячі водії. Звичай-
но, це ТРОХИ сповільнить рух 
транспорту, але збереже життя 
та здоров’я жителів міста, що є 
найвищою цінністю. Відповідно 
необхідно відкоригувати нала-
штування «зеленої хвилі», якщо 
така існує в Житомирі. Думаю, що 
це не принесе великих витрат із 
бюджету міста», – йдеться в тексті 
петиції.

Нагадаємо: для того, щоб звер-
нення розглянули уповноважені 
органи Житомирської міської 
ради, воно повинно набрати не 
менш ніж 250 підписів із позна-
чкою «за» впродовж трьох місяців 
з дня оприлюднення на сайті.

Руслан Мороз

У Житомирі під-
били підсумки рефор-
мування медичної 
галузі за перший рік 
роботи.

У прес-центрі міської ради 
7 березня 2019 року відбувся бри-
фінг начальника управління охо-
рони здоров’я міської ради Марії 
Місюрової за участю очільника ко-
мунального підприємства «Центр 
первинної медико-санітарної допо-
моги» міської ради Івана Дідика 
щодо підсумків медичної рефор-
ми першого року в Житомирі.

Аналізуючи результати рефор-
мування медичної галузі в місті 
Житомирі, спікери нагадали, що 
8 грудня 2017 року Житомирською 

міською радою було прийнято рі-
шення № 855 «Про створення ко-
мунального підприємства «Центр 
первинної медико-санітарної до-

помоги» Житомирської міської 
ради». Повноцінну діяльність 
Центр ПМСД розпочав у червні 
2018 року. Наразі у складі Центру 
ПМСД функціонує 20 амбулаторій.

З лікарями Центру ПМСД па-
цієнтами укладено понад 198 тис. 
декларацій, а це майже 75% від 
загальної чисельності населення м. 
Житомира. З 1 жовтня 2018 року 
Центром ПМСД укладений до-
говір з Національною службою 
здоров’я України про медичне 
обслуговування населення та 
змінено механізм фінансування 
діяльності Центру та оплати пра-
ці медичних працівників. В усіх 
амбулаторіях Центру ПМСД 
запроваджено систему оцінки 
якості обслуговування Revizion. 
З отриманої кількості відгуків 
92% – позитивних, 8% – негатив-

них. Комунальне підприємство 
«Центр первинної медико-сані-
тарної допомоги» Житомирської 
міської ради одержало грант 
у рамках проекту «Підтримка 
реформи охорони здоров’я», що 
фінансується Агентством США 
з міжнародного розвитку (USAID). 
З 1 квітня поточного року в Жи-
томирі планується впровадження 
електронного рецепту.

Відповідаючи на запитання 
журналістів щодо прикрих ви-
падків з технічним обладнанням 
центрів, Іван Дідик відповів, що 
так трапляється дуже рідко, вся 
техніка відповідає тим завданням, 
які поставлені перед центрами, 
а в кожному випадку необхідно 
розбиратися окремо. При необхід-
ності пацієнти можуть звертатись 
на гарячу лінію техпідтримки.

Облаштувати сучасний центр розвитку 
дітей та посилити безпеку вільного 
пересування людей з обмеженими 
можливостями: актуальні  
електронні петиції від житомирян

Підсумки першого року  
медичної реформи в Житомирі
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Сьогодні розробник мобіль-
них додатків є однією з найбільш 
перспективних професій – цікава 
робота, за яку платять добре.

Ринок мобільних розробок 
постійно зростає. Все більше лю-
дей не уявляють своє життя без 
смартфона. Очевидно, люди не 
збираються найближчим часом 
відмовлятись від його викорис-
тання, отже, і мобільні розроб-
ники без діла і грошей сидіти 
не будуть.

Зараз найбі льш вдалий 
момент для того, аби освоїти 
дану професію і влаштуватись 
на роботу мрії. З чого почати? 
Можна спробувати самостійно 
розібратись у тонкощах мобіль-
ної розробки. Але навчання без 
практики – марна трата часу. 
Тому пропонуємо курси «Mobile 
Development» від Вінницької ІТ-
Академії. Як вивчати розробку 
без комп'ютера Mac? Купувати? 
Такої потреби немає, адже в ІТ-
Академії не навчають «на паль-
цях», для цього є iOS-лабораторія, 
облаштована компанією RIA.com! 
Курс ведуть викладачі-практики, 

які розуміють галузь зсередини 
і можуть навчити інших.

Ми їх – Олексія Тюренкова, 
Андрія Стахова та Дмитра 
Яворського –розпитали про 
досвід, важливий для майбутніх 
розробників.

�� Як давно ви працюєте 
у сфері саме мобільної роз-
робки і в ІТ загалом?

Олексій: Трішки більше як 5 
років / більше 20 років

Андрій: Більше 8 років / 12 
років

Дмитро: Понад 4 роки / май-
же 5 років

�� Які основні технології 
має освоїти розробник мо-
більних застосунків?

Олексій: Потрібно розумі-
ти: мову програмування, плат-
форму iOS/Android/ –  обидві 
на рівні сильного користувача, 
обов'язково мати уяву про ал-
горитми, функціональне про-
грамування, геометрію, патерни 
дизайну програмних продуктів 
(e. g. Design Patterns by GoF), 

архітектури тощо. І головне – 
англійську.

Андрій: Розуміти, як працює 
система, основні відмінності iOS 
& Android. Ну і мову, якою будете 
писати.

Дмитро: Мову програмуван-
ня, особливості платформи, під 
яку пишете код. Можливості IDE, 
з якою працюєте. ООП, SOLID, 
DRY.

�� Які підводні камені 
можуть чекати під час на-
вчання?

Олексій: Лінь, прокрастина-
ція, бажання кинутись до більш 
поширеного веба, нескінченний 
перегляд відеотуторіалів. Не-
вміння змусити себе працювати 
та небажання демонструвати код 
на стадії напівготовності, коли 
можна переглянути прогрес та 
внести корективи.

Андрій: Це лінь і небажання 
навчатися

Дмитро: Лінь та бажання 
все кинути, коли зіштовхуєшся 
із труднощами. Недооцінка своїх 
можливостей.

�� Який метод навчання 
ви вважаєте найбільш ефек-
тивним?

Олексій: Перевернутий клас, 
peer review, навчання через по-
стачання продукту. На початкових 
рівнях EDIP/EDGE. Не всі розумі-
ють, що програмування – це не 
наука, а ремесло, і тому потрібно 
багато «давити батони», а не че-
кати щастя від лекцій. Не вийде 
переглянути купу відеоуроків чи 
прослухати курс лекцій і вийти 
Мартином Фаулером.

Андрій :  Мінімум теорії 
і більше практики в парах. Тому 
що в парах краще знаходити від-
повіді на питання. І обов'язково 
наставник!!!

Дмитро: Теорія і практика. 
Однією теорією та відеоуроками 

чи лекціями ситий не будеш. По-
трібно багато практики, з якою 
приходить розуміння того, що 
робиш.

Повну версію інтерв’ю чи-
тайте на сайті vn.20minut.ua.

Зі слів експертів, головне – по-
бороти свою лінь, а зрештою – до-
поможе Вінницька ІТ-Академія, 
яка вже 8 років «вирощує» айтіш-
ників-професіоналів. Реєструйтесь 
на курс “Mobile Development” та 
навчайтесь у справжніх майстрів.

Для тих, хто хоче отримати 
престижну освіту БЕЗКОШТОВ-
НО, є чудова нагода. Кожен, хто 
здасть екзамен з математики на 
максимум, буде зарахований на 
бюджетне навчання. Реєструй-
ся: https://ita.in.ua, телефонуй: 
067–431–19–21.

У звичайному сіль-
ському будинку, об-
ладнаному системою 
відеоспостереження, 
виготовляли нарко-
тики.

Жителів с. Раковичі Радо-
мишльського району неабияк 
збентежили немісцеві чоловіки, 
які час від часу навідувались 
у сільський будинок і облашту-
вали обійстя камерами відеоспос-
тереження. Про свої підозри люди 
розповіли дільничному. Під час 
перевірки правоохоронці виявили 
у помешканні чоловіка-охоронни-

ка і викрили потужну 
нарколабораторію. 
Про це повідомили 
у відділі комунікації 
поліції Житомирської 
області.

«На підозріле обі-
йстя і його відвідувачів 
селяни поскаржились 
дільничному офіцеру 
поліції. Мовляв, рані-
ше будинок викупив 
хтось з приїжджих, 
однак у ньому не про-
живає, натомість сюди 

навідуються немісцеві чоловіки. 
Саме ж обійстя чомусь обладна-
но камерами відеоспостереження 
з усіх боків.

Для перевірки за вказаною 
адресою прибули поліцейські. 
Двері будинку їм відчинив чоловік, 
як згодом з’ясувалось, 35-річний 
уродженець Донеччини. За його 
словами, він не є власником обі-
йстя, а просто охороняє його на 
прохання знайомого», – йдеться 
у повідомленні.

У ході розмови дільничні офі-
цери помітили у кімнатах будинку 
створені умови, подібні до лабора-
торії: специфічне устаткування та 
об’ємні скляні колби, інші ємності 
з рідинами вказували на виготов-

лення тут невідомих речовин.
За таких обставин на місце 

події було викликано слідчо-
оперативну групу, експертів-кри-
міналістів НДЕКЦ при МВС та 
працівників підрозділу боротьби 
з наркозлочинністю ГУНП Жито-
мирщини.

«Відтак під час огляду при-
міщень будинку поліцейські ви-
лучили відра з інгредієнтами, 
відходами від такого «виробни-
цтва», а також залишки готового 
«продукту». Окрім того, виявлено 
рослинну сировину, білий поро-
шок та близько 30 півлітрових пля-
шок з рідинами, склад яких нині 
встановлюють експерти», – про-
інформували у відділі комунікації 
поліції Житомирської області.

Відповідні відомості внесені до 
Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань за ст. 307 (Незаконне 
виробництво, виготовлення, при-
дбання, зберігання, перевезення, 
пересилання чи збут наркотичних 
засобів, психотропних речовин 
або їх аналогів) Кримінального 
кодексу України.

У рамках кримінального 
провадження поліцейські вста-
новлюють обставини та усіх осіб, 
причетних до організації та функ-
ціонування нарколабораторії.

Анастасія Ліберман

Втім, які ж саме 
проекти реалізують 
за бюджетні кошти, 
визначить спеціальна 
комісія.

Про це стало відомо під час 
засідання виконавчого комітету 
Житомирської міськради.

«Результати конкурсу соціаль-
но-культурних проектів, які будуть 
реалізовані за бюджетні кошти 
у 2019 році, управління культури 
Житомирської міської ради має 
оприлюднити після чергових збо-
рів комісії. Незабаром ми склика-

ємо збори комісії щодо винесен-
ня результатів і оприлюднення 
рейтингу», – звітувала начальник 
управління культури Ніна Рябенко.

Один із членів виконкому виніс 
на голосування пропозицію щодо 
ознайомлення з результатами та 
кошторисами проектів ще до за-
тверження виконкому. Дану про-
позицію підтримали усі присутні 
на засіданні.

До відома, переможцями мо-
жуть бути проекти, які набрали не 
менше 120 балів, наразі потенційні 
переможці – 12 проектів.

Нагадаємо, минулоріч на реа-
лізацію 12 соціально-культурних 
проектів було витрачено понад 
1 млн бюджетних коштів. Новий 
же конкурс на кращі проекти Жи-
томирське управління культури 
оголосило 21 грудня 2018 року.

А чи не податись мені  
в мобільну розробку? 

На Житомирщині викрили 
потужну нарколабораторію

Затверджено 
попередній список 
переможців 
соціально-
культурних 
проектів- 2019
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Відповідальність чи вимога закону: 
проблеми вакцинації в Житомирі 

Руслан Мороз

Проблема вакцина-
ції постала як ніколи 
гостро.

Останні дані щодо захворю-
ваності на кір у Житомирі насто-
рожують. За період з 1 січня до 
11 березня поточного року включ-
но в м. Житомирі зареєстровано 
176 випадків захворювання на кір, 
з них – 80 дорослих (45,5%), та 96 ді-
тей (54,5%). Серед всіх захворілих 
дітей неорганізованих – 38, органі-
зованих – 58. Про це повідомляють 
у ДУ «Житомирський обласний 
лабораторний центр Міністерства 
охорони здоров̀я України».

«Захворювання були зареєстро-
вані в 22 організованих колективах: 
ДНЗ № 27, 49, 57, 73, ЗОШ № 21, 27, 
30, 32, 33, 6, 3, «Сяйво», ліцей при 
ЖДТУ, автодорожній коледж, при-
ватний садочок «Щасливчик» – по 
одному випадку, ДНЗ № 32, ЗОШ 
№ 23, 24, Центр професійно-техніч-
ної освіти, Житомирська спеціальна 
ЗОШ-інтернат № 2 (для глухоні-
мих) – по два випадки, ЗОШ № 26–3 
випадки, не пов’язані між собою, 
НВК № 11–12 випадків», – йдеться 
у повідомленні.

Спалах кору у м. Житомирі за-
реєстрований в навчально-вихов-
ному комплексі № 11 за адресою: 
вул. Західна, 110 – інформують 
в ДУ «Житомирський обласний 
лабораторний центр Міністерства 
охорони здоров̀я України». Станом 
на 11 березня в даному закладі заре-
єстровано 12 випадків захворювання 
серед учнів 1–4 класів (8 випадків), 
3 випадки у дітей, що відвідують 
молодшу садову групу, та 1 випа-
док у дитини, що відвідує середню 
садову групу. Останній випадок 
в даному закладі був зареєстро-
ваний 18 лютого. Були проведені 
необхідні протиепідемічні заходи, 
щеплено персонал та підлягаючих 
контактних дітей.

Під час брифінгу начальника 
управління охорони здоров’я місь-
кої ради Марії Місюрової 7 березня 
2019 року було порушено питання 
вакцинації та захворюваності на 
небезпечні хвороби серед школя-
рів Житомира. Люди здебільшого 
взагалі не розуміють, навіщо потріб-
на вакцинація, а деякі «активісти» 
з корисних міркувань починають 
спекулювати на цьому питанні, 
створюючи штучно напругу в сус-
пільстві та нездоровий ажіотаж.

Марія Місюрова зазначила: 
«Управління охорони здоров'я, 
Центр первинної медико-сані-
тарної допомоги міської ради та 
я особисто постійно кожного дня, 

навіть кожної години повторюємо, 
що вакцинація необхідна. Але нам 
потрібно всім доносити інформацію 
про необхідність вакцинації. На 
превеликий жаль, декілька років 
поспіль тривала антивакцинальна 
кампанія. Це завдало великої шкоди 
всім нам. Ця антивакцинальна кам-
панія призвела до того, що зараз є 
«провал» за термінами щеплення. 
Та сьогодні ми маємо дуже багато 
дорослого та дитячого населення, 
яке захворіло саме через те, що не 
було вакциновано».

Останній спалах на кір до-
вів правоту цього твердження. Є 
багато небезпечних інфекцій, від 
яких можна вакцинуватися. Але 
серед нас є люди, які просто не хо-
чуть щеплюватися. З одного боку, 
це їх право, але вони ставлять під 
загрозу життя та здоров'я інших 
людей, співгромадян, які живуть 
поряд та можуть залишитися без 
захисту і допомоги. Достатньо зга-
дати, які карикатури друкувалися 
під час того, як розпочали робити 
перші щеплення. Вигадували, що 
від щеплень у людей виростали 
роги, копита тощо. На сьогодні ми 
знову спостерігаємо це саме серед-
ньовіччя та профанацію свободи 
і здорового глузду. В тому ж Інтер-
неті постійно з'являються статті про 

те, що щеплення не обов'язкове. Але 
досить згадати історію і те, скільки 
населення залишилося після чуми 
в Європі. Зараз нам загрожують 
інші, не менш небезпечні, хворо-
би, однак іншого запобіжного за-
ходу, крім щеплення та вакцинації, 
немає. Тому на вагах знаходяться, 
з одного боку – особисті амбіції 
деяких «небайдужих громадян», 

з іншого – здоров'я та життя всього 
нашого суспільства, нас самих та 
наших дітей.

Нагадуємо, що 5 березня 2019 
року у Житомирській міській раді 
відбулася зустріч з представниками 
громади, які не є прихильниками 
вакцинації.

У зустрічі взяли участь міський 
голова Сергій Сухомлин, секретар 

міської ради Наталія Чиж, заступ-
ник міського голови з питань ді-
яльності виконавчих органів ради 
Вікторія Краснопір, начальник 
управління охорони здоров’я міської 
ради Марія Місюрова, начальник 
департаменту освіти міської ради 
Валентин Арендарчук, заступник 
головного лікаря Центру первинної 
медико-санітарної допомоги з охо-
рони материнства та дитинства 
Людмила Зайцева, лікар-імуно-
лог Людмила Головень, завідувачі 
амбулаторіями Центру первинної 
медико-санітарної допомоги.

Під час зустрічі батькам дітей 
та іншим зацікавленим у питаннях 
імунопрофілактики особам було 
надано вичерпну інформацію про 
вимоги чинного законодавства 

стосовно необхідності проведення 
профілактики керованих інфек-
цій, обов’язкових за календарем 
щеплень, видів вакцинації, проти-
показів до щеплень, надані відпо-
віді на поставлені запитання. Для 
родин, в яких є діти із відхиленнями 
у стані здоров’я, запропоновані інди-
відуальні зустрічі з фахівцями для 
з’ясування всіх проблемних питань 
та визначення шляхів їх розв’язання.

Наприкінці зустрічі вирішен-
ня окремих питань стану здоров’я 
конкретних дітей, їх імунологічного 
статусу та доступу до освіти прово-
дилось в конфіденційному порядку.

Пам̀ ятайте: єдиним дієвим за-
собом зупинення розповсюджен-
ня інфекційного захворювання є 
вакцинація.
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Музична і спортивна школи  
зі знижкою: податкові пільги на освіту

Жертва обману: у Білорусі 
судять житомирянина за нібито 
організацію незаконної міграції

З 1 січня 2019 року 
батьки, які записали 
дитину у музичну 
школу, спортивну 
секцію або курси 
вивчення іноземних 
мов, можуть розра-
ховувати на компен-
сацію від держави 
частини витрачених 
коштів.

Така можливість з’явилася 
завдяки податковим змінам, що 
набули чинності минулого року. 
Таким чином уряд намагається 
стимулювати батьків активніше 
займатися позашкільним розви-
тком дітей. Як працює компенса-
ція від держави і за яких умов її 
можна оформити, дізнавалися 
наші експерти.

Податкова знижка на освіту
Влітку минулого року Верхо-

вна Рада ухвалила зміни до Подат-
кового кодексу. Відповідно до них 

батьки, які офіційно працюють 
і витрачають кошти на позаклас-
не навчання своїх дітей, мають 
право на податкову знижку. Орі-
єнтовний розмір знижки – 18% від 
суми, витраченої на освітні про-
грами. Тобто якщо протягом року 
батьки витратили на додаткове 
навчання дитини 5000 гривень, 

то можуть отримати 900 гривень 
компенсації.

Згідно із законом, на отриман-
ня такої компенсації може роз-
раховувати кожен громадянин, 
який офіційно працює і сплачує 
податки. Єдина обов’язкова умова 
від держави – це офіційна угода 
із закладом освіти, у якій про-

писана інформація про надавача 
послуг, суму і терміни.

Експерти наголошують, що 
раніше на податкову знижку 
могли розраховувати батьки сту-
дентів-контрактників. Відтепер 
пільги стали поширюватись на 
оплату послуг дитячих гуртків, 
спортивних та музичних шкіл.

Як оформити?
Аби отримати податкову 

знижку, батькам необхідно по-
дати декларацію про доходи. Це 
можна зробити у філії Державної 
фіскальної служби за місцем реє-
страції або онлайн через електро-
нний кабінет. Разом із деклара-
цією потрібно подати паспорт, 
ідентифікаційний код, свідоцтво 
про народження дитини, заяву на 
отримання знижки, угоду з на-
вчальним закладом, а також усі 
квитанції про оплату навчання. 
Подати документи можна осо-
бисто або поштою. Гроші мають 
бути зараховані на банківський 
рахунок протягом 60-ти днів від 
подачі документів.

Згідно з поясненнями Дер-
жавної фіскальної служби, по-

даткова знижка оформлюється 
у поточному році за попередній 
календарний рік. При цьому 
компенсацію за 2018 рік можна 
оформлювати лише за витрати 
після 28 липня, коли закон на-
був чинності. Документи для 
отримання компенсації за мину-
лий рік слід подати до 31 грудня 
2019 року.

Оскільки механізм компенса-
ції на розвиток дітей тільки за-
працював, про конкретні резуль-
тати казати зарано, але експерти 
оптимістично налаштовані.

«Радію, що за рахунок по-
даткової знижки Україна ро-
бить крок у цивілізований світ. 
Фінансова мотивація батькам 
дати дітям хорошу освіту ніколи 
не зайва», – зауважує засновник 
соціального проекту «Сімейний 
Бюджет» Любомир Остапів.

Податкова знижка від дер-
жави є додатковим фінансовим 
стимулом для батьків, які піклу-
ються про всебічний розвиток 
своїх дітей.

Матеріал Центру 
 громадського моніторингу 

і контролю

Руслан Мороз

У суді Брестського 
району Республіки 
Білорусь цими дня-
ми проходять судові 
засідання у справі 
нашого земляка 
Дмитра Булдиська.

Дмитро – житомирянин, 
працював водієм довгий час і на 
прохання свого давнього знайо-
мого неодноразово надавав йому 
послуги приватного перевізни-
цтва. Минулого року Дмитру 
його знайомий запропонував 
взяти підряд на перевезення 
пасажирів з Білорусі до Поль-
щі і далі до Франції. Точного 
маршруту Дмитру не повідо-

мили. Дмитро в деталі поїздки, 
за винятком власне маршруту, 
особливо не вдавався – отримав 
підряд і зобов'язався його ви-
конати. Бізнес є бізнес. Шукати 
підступність у словах товариша 
підстав не було. Гроші молодій 
сім'ї потрібні: у Дмитра – дру-
жина і двоє дітей, молодшій 
дитині – трохи більше року.

Минулої осені, взявши това-
риша – першого пасажира – на 
борт, Дмитро в'їхав у Білорусь 
з України, пункт прямування – 
Брест. Пробувши в Бресті два 
тижні, взяв другого пасажира, 
уродженого алжирця, і по-
прямував з обома пасажирами 
в сторону польського кордону. 
У прикордонній зоні їх затри-
мали. Алжирець виявився неле-
гальним мігрантом, а товариш – 
контрабандистом.

Білоруська Феміда інкри-
мінує Дмитру участь в органі-
зованій злочинній групі, яка 

здійснювала переправлення 
мігрантів в країни Європи, а це, 
згідно зі статтею 371–1 Кримі-
нального кодексу Республіки 
Білорусь, від 3-х до 7-ми років 
позбавлення волі.

Алжирець уклав угоду зі 
слідством: дав вигідні стороні 
обвинувачення викривальні по-
казання і у відповідь на співпра-
цю був депортований. Товариш 
дав свідчення про те, що Дми-
тро був лише найманим воді-
єм, у змові з ним не перебував 
і нічого не знав про справжню 
мету поїздки.

Дмитро запевнив суд у тому 
ж. Суд його запевнення достатні-
ми не вважає. Зараз судочинство 
ведеться в Бресті. Український 
консул сповіщений. Дмитру ви-
ділили державного захисника.

Однак прогнози невтішні. 
Виходячи із ситуації, в Біло-
русії у судовій практиці кіль-
кість виправдувальних вироків 

мінімальна. Доводити свою не-
винність підсудним доводить-
ся самим, хоча повинна діяти 
презумпція невинуватості. Але 
про такі «шедеври» білоруська 

Феміда не відає. І хоча дружину 
Дмитра – Ольгу – з української 
сторони консультує юрист, 
перспективи справи вельми 
невтішні.



15 Середа, 13 березня 2019WWW.ZT.20MINUT.UA Євроінтеграція

Особливості фінансової 
децентралізації на Житомирщині

Катерина Трохимчук

Допоки до 2020 року за-
вершиться процес децен-
тралізації, на сьогодні сфор-
мований всеукраїнський 
фінансовий рейтинг ново-
створених громад. Саме 
він відображає, наскільки 
успішно на місцях вдається 
використати надані повно-
важення.

За декілька років з часу запровадження 
децентралізації на місцевому рівні почали 
з’являтися перші результати делегованих 
на локальний рівень повноважень. Варто 
зазначити, що експертний аналіз бюджету 
об’єднаних територіальних громад (ОТГ) 
за 2018 рік дав можливість говорити про 
самодостатність як великих територіальних 
об’єднань, так і порівняно невеликих громад.

– Децентралізація – досить дієвий ін-
струмент розвитку регіонів, – зауважив екс-
перт Роман Ільченко.

Зі змінами до Бюджетного та Подат-
кового кодексу розширилися джерела до-
ходів на місцях. Це дало початок так званої 
фінансової децентралізації. За п’ять років, 
починаючи з 2014 року, обсяги місцевих 
доходів зросли майже в 4 рази і за підсумка-
ми цього року складатимуть 267 млрд грн. 
Найбільшу частку займають надходжен-
ня від податку на доходи фізичних осіб – 
138,1 млрд грн, або 59% всіх власних доходів 
місцевих бюджетів.

Самостійність –  
запорука успіху

Успішність громад неможлива без на-
лежного забезпечення ефективного функ-
ціонування управлінських інституцій 
в напрямку створення умов для комфорт-
ного проживання населення на відповідній 
території. Вона включає в себе, зокрема, 
наявність соціальної та виробничої інф-
раструктури і належного потенціалу для 
подальшого сталого розвитку території.

Важливим для ОТГ є наявність кваліфі-
кованих працівників та достатньої кількості 
вакантних робочих місць. На сьогодні саме 
дефіцит високопрофесійних кадрів є однією 
з проблем функціонування та розвитку ОТГ.

У часи масової трудової міграції і заро-
бітчанства у сусідні країни досить складно 
переконати молодь залишатись в ОТГ. Про-
фесіонали та фахівці не хочуть залишатися 
в ОТГ, оскільки тут є недостатня забезпе-
ченість високооплачуваними робочими 
місцями та можливостями.

Безперечно, важливим чинником для 
існування та розвитку ОТГ є наявність до-
статньої кількості економічно активних 
суб’єктів, які є джерелом надходжень до 
бюджету громади. Кожна громада повинна 
визначити власні пріоритети (виходячи 

з територіального розташування, ресурсної 
бази, історико-культурних особливостей, 
соціально-економічного потенціалу і люд-
ського капіталу) та використовувати наявні 
у неї можливості та ресурси для розвитку.

Звісно, на успішність ОТГ впливає і фі-
нансовий ресурс громади, а також вміння 
ефективно та раціонально його викорис-
товувати.

– Якщо держава перестане надавати до-
тації та субвенції для ОТГ, які не мають 
достатнього власного грошового потоку, то 
цим ОТГ буде важко себе утримувати, – по-
відомив експерт Роман Ільченко

Голова ОТГ та представники громади 
мають докладати максимальних зусиль 
для розвитку громади – це і є запорука 
успішної ОТГ.

– ОТГ не може бути самодостатньою. 
Зараз вони отримують субвенції на інвес-
тиційні проекти. Але завжди будуть отри-
мувати субвенції на гарантовані державою 
суспільні послуги, це так звані делеговані 
повноваження: пакет безкоштовної освіти, 
пакет безкоштовної медичної допомоги, 
послуги соцзахисту тощо. Все, що не відно-
ситься до гарантованих повноважень, ОТГ 
і так повинна фінансувати з власних джерел, 
основним з яких є податок на майно. Тому 
місцева влада та громада, яка її обирає, по-
винні турбуватися про власний розвиток 
і добробут, щоб було кому платити податки 
та оплачувати власні послуги, – зазначила 
доцент кафедри фінансів КНЕУ імені Вадима 
Гетьмана Тетяна Жибер.

Фінансовий рейтинг – засіб 
конкуренції та самовдосконалення

Експерти фінансового моніторингу Цен-
трального офісу реформ Мінрегіону визна-
чили і проаналізували понад 30 показників 
у фінансово-бюджетній сфері діяльності 
громад. Основне завдання рейтингу – ви-
рахувати орієнтовну картину успішності 
бюджету кожної з ОТГ.

– Рейтинг складається за певний період 
за результатами діяльності громад. Протя-

гом року відбуваються вибори нових громад, 
які різні за своїм економічним потенціалом, – 
зазначив радник Центру підтримки місцевого 
самоврядування Дмитро Клименко.

Об’єднані громади можуть порівнювати 
себе зі своїми колегами і на основі спосте-
режень впроваджувати зміни в економіку 
та діяльність своєї ОТГ. Це має сформувати 
внутрішній стимул до зростання – стати 
кращими, досягнувши чи навіть перевер-
шивши успіхи інших громад.

– До рейтингу включений рівень власних 
доходів на одного жителя, рівень дотацій-
ності бюджетів, питома вага видатків на 
утримання апарату управління у фінансових 
ресурсах ОТГ, капітальні видатки на одного 
жителя. Вибір саме цих показників обумов-
лений тим, що вони найбільш оптимально 
характеризують стан розвитку ОТГ і є 
зрозумілими не лише для фахівців, але й для 
широкої громадськості, – зауважила коор-
динатор з фінансової децентралізації офісу 
реформ Мінрегіону Яніна Казюк.

За словами експертів, порівнювати ОТГ 
слід виходячи з рівня створених ними умов 
для повноцінного і комфортного життя 
жителів і забезпечення їх необхідними 
адміністративними послугами. Тому ми 
вирішили порівняти дві громади Житоми-
ра, які територіально межують. Дані ОТГ 
знаходяться у промисловій зоні міста, і тому 
не можуть не зацікавити. Мова йтиметься 
про Станишівську та Тетерівську ОТГ.

У всеукраїнському рейтингу за 2018 рік 
Станишівська ОТГ посідає 7 місце у катего-
рії з населенням від 10 до 15 тис. осіб. Площа 
самої ОТГ займає 185,5 км². Чисельність 
населення Станишівської ОТГ сягає близько 
13 тисяч осіб. Власні доходи на 1-го жителя 
за 2018 рік становлять 5469,1 грн. За цим 
критерієм Станишівська ОТГ – на 14-му 
місці по Україні.

Рівень дотаційності сягає –2.3%, це 13-е 
місце по Україні. Це говорить про те, що 
Станишівська ОТГ є цілком самодостат-
ньою та приносить гроші у бюджет. На 
апарат управління йде близько 14,8%, це 
12-е місце на всеукраїнському рівні. Капі-

тальні видатки на 1-го жителя – 3 505.1 грн.
Можна з упевненістю сказати, що за 

фінансовими зобов’язаннями в умовах де-
централізації Станишівська ОТГ цілком 
виконала всі завдання. Одне з топових місць 
рейтингу підняло не тільки саму ОТГ, а й 
рівень децентралізації Житомира серед 
міст України.

Здавалося б, що своїми успіхами ОТГ 
має завдячувати виключно територіальній 
близькості до обласного центру. Однак се-
крет далеко не в місцезнаходженні.

До прикладу варто взяти Тетерівську 
ОТГ. За чисельністю населення ОТГ вдвічі 
менша за Станишівську – лише 6,6 тисячі, 
але близькість до Житомира однакова. По-
при це, громада у своїй категорії не займає 
призове місце.

У всеукраїнському рейтингу Тетерівська 
ОТГ посіла лише 153-е місце. З територією 
в 227,3 км² площа Тетерівської громади біль-
ша, ніж Станишівської. Однак активного 
бізнесу набагато менше, що вагомо впливає 
на розвиток.

Звідси й причина досить невеликих 
власних доходів – 3 215,8 грн на одного жи-
теля. Дотаційність бюджету 5,7% свідчить 
про відсутність самодостатності Тетерів-
ської громади. При капітальних видатках 
663,2 грн на 1-го жителя витрати на апарат 
управління складають аж 44,9% бюджету 
ОТГ. Про причини таких доволі великих 
витрат ми запитали в очільниці громади.

– У нас ідуть 25,5% видатків на апа-
рат управління. Той факт, що у рейтингу 
44,9%, мені невідомий. Я рейтинг взагалі 
не розумію. У мене працюють люди, яким 
я плачу зарплати, а ваш рейтинг мене не 
цікавить. Наш бюджет складає 42 млн грн, 
з яких 22 млн – власні надходження, – повідо-
мила голова Тетерівської ОТГ Валентина 
Ільницька.

Важко говорити про те, чи голова ОТГ 
має реагувати на поданий рейтинг. Зі слів 
можна зрозуміти, що у цієї ОТГ свій влас-
ний рейтинг.

«Запропонований рейтинг є своєрідним 
індикатором діяльності ОТГ, з яким окремі 
погоджуються, а окремі до нього ставляться 
досить скептично, що загалом є цілком нор-
мальним для демократичного суспільства. 
Однак, на нашу думку, громади повинні мати 
змогу отримувати різнобічну інформацію 
про свою діяльність і діяльність своїх управ-
лінців. Показники рейтингу повинні давати 
можливості для додаткового узагальненого 
аналізу діяльності громад, порівняння влас-
них показників з показниками інших ОТГ для 
розуміння загальних тенденцій та отриман-
ня інформації щодо рівня абсолютних та від-
носних показників» – зазначила Яніна Казюк, 
координатор з фінансової децентралізації 
Центрального офісу реформ при Мінрегіоні.

Добігає до завершення період добро-
вільного об’єднання громад. Наступним ета-
пом для усіх стане ефективне використання 
власних ресурсів та переданих повноважень 
у кожній новоствореній громаді. Саме з цьо-
го часу особливо важливо для керівництва 
ОТГ переймати кращі практики впрова-
дження ефективних реформ і економічний 
розвиток громад заради гідного майбутнього 
людей та країни в цілому.
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Катерина Шуть: «Gloria models» – 
це не тільки модельне агентство,  
а й великий шлях до досконалості

Руслан Мороз

На сьогодні модельне 
агентство «Gloria models» до-
сить відоме не лише у Жи-
томирі, а й по всій Україні.

Маленькі моделі за короткий проміжок 
часу встигають не тільки навчитися впев-
нено почувати себе на сцені, а й об'їздити 
всю Україну, а ще побувати за її межами та 
отримати призи за кращі покази. Це чудо-
вий приклад, коли люди займаються дійсно 
своєю справою та дарують не тільки свої 
знання та час, але й тепло та частинку душі. 
Займаючись у модельному агентстві «Gloria 
models», діти вчаться бути лідерами. Звісно, 
з багатьох дітей, які навчаються модельній 
творчості, не всі стануть відомими моделя-
ми. Але поштовх, отриманий у навчанні, 
надасть потім змогу бути лідером у будь-
якій справі, якою дитина в подальшому 
своєму житті захоче займатися.

Ми розмовляємо з директором модель-
ного агентства «Gloria models» Катериною 
Шуть. Саме їй належить левова частина 
успіху агентства, адже кожного дня з ранку 
до пізнього вечора Катерина знаходиться 
на своєму робочому місті та займається 
з дітьми та дорослими.

�� Руслан Мороз: Катерино, як 
взагалі прийшла думка зайнятися 
модельним бізнесом? Чому саме 
модельним?

Катерина Шуть: Всі дівчатка, навіть 
деякі хлопці в дитинстві мріють стати мо-
делями, отримати корону. Та якщо брати 
декілька років тому, то таких напрямків 
у моєму дитинстві не було. Я сама з Чер-
няхова, тому могла бачити це тільки по 
телевізору або просто чути від старших ді-
вчат. І коли я приїхала до Житомира, їдучи 
по вулиці, побачила оголошення про набір 
у модельну школу. Я дуже довго думала, те-
лефонувати чи ні, але одного дня мені самій 
зателефонували та запропонували прийти 
на навчання в модельне агентство «Gloria 
models». Зрозуміло, що я була дуже щас-
лива почути таке запрошення. Я прийшла 
до «Gloria models» з величезним бажанням 
йти вперед і навчатися. Вже через п'ять мі-
сяців брала участь у показах та конкурсах. 
Звісно, отримувала призові місця. Захотіла 
йти далі, далі й далі… І знову, мабуть, щас-
ливий випадок, коли мені в модельному 
агентстві «Глорія» запропонували зайняти 
посаду адміністратора. Я тоді була дуже 
молодою, мені було двадцять два роки. Але 
одразу погодилася та почала працювати. 
Працюючи п'ять років адміністратором, 
мабуть, багато що зробила та багато чого 
досягла, а два роки тому мені запропонува-
ли посаду директора модельного агентства 

«Gloria models». Знову, недовго думаючи, 
погодилася. Гадаю, що кожен бачить мій 
результат, бачить результат вихованців 
«Gloria models» та радіє нашим успіхам, 
нашим перемогам, нашим досягненням й 
рівняється до нашого рівня.

�� Руслан Мороз: Модельне 
агентство «Gloria models» не так дав-
но відсвяткувало своє десятиріччя. 
Скільки приблизно дітей пройшло 
через навчання в агентстві та які 
основні досягнення?

Катерина Шуть: Надзвичайно велика 
кількість конкурсів була організована за 
цей час! Були покази, кастинги, тому ска-
зати точну кількість дітей, які займалися 
в «Gloria models». ми навряд чи зможемо, 
їх дуже багато. Це не тільки Житомир, це 
й Коростень, Коростишів, Черняхів, якщо 
брати тільки конкурси. А якщо рахувати 
кількість дітей, то наші вихованці брали 
участь не тільки у всеукраїнських конкурсах, 
а й на міжнародному рівні, куди ми їзди-
мо з дітьми та показуємо досить високий 
рівень нашого агентства. Ми звідти також 
привозимо призові місця й нагороди. Нас 
дуже радує те, що діти не зупиняються на 
досягнутих результатах і йдуть вперед, пра-
цюють над своїм вдосконаленням. Тільки 
вперед, вперед, вперед!

�� Руслан Мороз: Тобто ви реалі-
зували для себе ту казку, ту мрію, 
яка є в кожної дівчинці, втілили 
її в життя? Про казку мріє кожна 
дитина, але у вас це дійсно вийшло!

Катерина Шуть: Свої мрії я дійсно 
змогла реалізувати в життя! Якщо будеш 
лежати та інколи щось читати вдома, то 
ніколи нічого не досягнеш. Тільки пряме 
спілкування, тільки віра в те, що ти зможеш 
досягти мети, що ти це зробиш, тільки тоді 
ти візьмеш цю планку. Коли ти спілкуєш-
ся під час подорожей з людьми, з яких ти 
можеш взяти приклад, на цікаву тобі тему, 
тільки тоді ти можеш досягти успіху. Це по-
стійні тренінги, це постійні майстер-класи, 
це постійний перегляд в Інтернеті різних 
семінарів, це постійне читання – тільки 
так ти досягнеш чогось у цьому житті. Це 
важка праця!

�� Руслан Мороз: Так, це важка 
праця! Але коли у вас є вільний час, 
що робите, чим займаєтеся?

Катерина Шуть: Коли в мене є вільний 
час, я беру книгу.

�� Руслан Мороз: До речі, яку 
останню книгу прочитали?

Катерина Шуть: Це книга Браяна 
Трейсі «Менеджмент», яку я раджу почи-
тати всім. Її можна прочитати за дві години. 
Я не знаю, скільки там сторінок, я просто 

не відривалася, поки все не прочитала. Там 
настільки класно та доступно написано, що 
потрібно робити керівнику, як потрібно 
правильно організувати свою роботу, тому 
я її раджу всім!

�� Руслан Мороз: Але це про те, 
що стосується роботи. А про те, що 
стосується особистого життя? Як ви 
відпочиваєте? Хто допомагає тро-
шечки забути свою роботу, і, мабуть, 
все ж є якісь особисті інтереси?

Катерина Шуть: Так, є. Мені дуже 
подобається вишивати. В мене є декіль-
ка вишитих картин. Також спілкування 
з друзями. Ми один раз на тиждень робимо 
такий вихід до міста, де ми спілкуємось 
та просто відпочиваємо, взагалі не чіпа-
ючи тему роботи. Просто розповідаємо, 
як ми провели тиждень, що в нас нового, 
які плани на майбутнє. І ще подорожі! Це 
найулюбленіший мій вид відпочинку! Я лю-
блю їздити за кордон, я люблю також по-
дорожувати Україною. Коли я подорожую, 
обов'язково маю зайти в будь-який музей 
і відчути той дух атмосфери старовини, 
притаманний саме цьому місту. Але це 
й атмосфера майбутнього, тому що коли 

я знаходжусь там, я намагаюсь відчути 
різницю в часі.

�� Руслан Мороз: Приходиться 
працювати не тільки на роботі. 
Щось потрібно зробити і вдома. 
Хто тут допомагає?

Катерина Шуть: В мене є друга половин-
ка – Сергій, який мене абсолютно підтримує. 
Він знає, що в мене може телефон працювати 
цілодобово, але абсолютно нормально до 
цього ставиться. Йому, мабуть, важко, але 
я дуже рада, що він розуміє мене з таким 
моїм графіком роботи. Я встигаю і приготу-
вати, і поприбирати, і попрати та при цьому 
приділити час своїй другій половинці.

�� Руслан Мороз: За ці десять 
років, які існує «Gloria models», що 
змінилося саме в підході до органі-
зації роботи?

Катерина Шуть: Зараз це не тільки 
модельне агентство «Gloria models»! В нас 
проводяться і майстер-класи, працює май-
стерня акторів та ведучих свят, ми відкрили 
школу вокалу, школу візажу. Тобто ми не 
тільки навчаємо модельній творчості, а за-
ймаємося всім, що розвиває дитину. До нас 
приходять зовсім малі діти, і ми з ними 
починаємо з найелементарніших речей. 
А потім поступово навчаємо всьому, що 
стосується не тільки дефіле на сцені, а й 
правильної поведінки, викладаємо актор-
ську майстерність, пропонуємо одночасно 
декілька напрямків розвитку, виявляємо, що 
саме дитині подобається, який у неї талант. 
Навіть коли діти замаються в акторській 
студії, то не кожен з них може абсолютно 
вірно виконати якусь роль. Наше завдання 
в тому, щоб показати, що така маленька 
особистість може це зробити, змусити ди-
тину повірити в свої сили та надихнути її 
творити щось позитивне в цьому житті. 
Ми йдемо в ногу з сучасністю, займаємося 
тим, що подобається молоді. Ми постійно 
розвиваємося та вдосконалюємося!

�� Руслан Мороз: А як поєднуєть-
ся робота в модельному агентстві 
«Gloria models» з основною роботою?

Катерина Шуть: Мабуть, все це звичка. 
Якщо ти себе привчаєш до праці, то так 
і будеш жити. Сім років тому я влаштува-
лася в школу вчителем української мови 
та літератури. І коли ти звикаєш до дітей 
та колективу і одного разу не з'являєшся 
на роботу, то тоді діти телефонують і за-
питують: «Катерино Олексіївно, що тра-
пилось?» – це і не дає покинути ту роботу. 
І в школі я працюю з дітками, і тут також 
я працюю з дітьми та дорослими. Якщо тобі 
подобається робота, ти йдеш на роботу із 
задоволенням і назустріч тобі біжать діти, 
це не дає змоги покинути школу. Мені при-
ємно, що з мене як вчителя і як керівника 
вже хтось може взяти приклад, порадіти 
моїм успіхам.
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ФОКУС УВАГИ: що коментують 
житомиряни у мережі Інтернет

У Житомирій відбудеться Всеукраїнський 
дитячий фестиваль айкідо «Шлях Воїна»

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 Житомирі через 
приїзд президента 
перекривали дорогу, 
встановлювали пропускні 
рамки, а також автобусами 
підвозили людей

У Житомирі 11 березня на зу-
стріч з кандидатом у президенти 
Петром Порошенком пускали 
через «рамку». У листівках, які 
розповсюджували напередодні, 
анонсувалася «народна зустріч 
з кандидатом на пост Президента 
України Петром Порошенком». 
Житомиряни активно коментують 
подію.

«Ну не розумію, якщо ви – кан-
дидат у президенти, то навіщо ті 
«рамки»? Кого ж ви боїтесь, якщо 
вся агресія знаходиться в сусідній 
країні? Боїтесь простих людей? 
Неповага та й годі», – пише Люд-
мила Турецька.

«Петр Алексеич, а где Жито-
мир «столица украинской космо-
навтики»? Прям вижу, как наши 
корабли бороздят», – пише Сергій 
Комплектов.

«Рамки встановили, а фонтан 
кращий, аніж у Вінниці, не вста-

новили! Я хотів піти на зустріч 
з гарантом конституції, але ці 
«рамки» – це закритість перед 
народом. Жоден з кандидатів 
не дозволяв встановлювати таку 
межу між народом і чиновником! 
Ми ж вас обрали, а ви з такою по-
вагою!» – обурено коментує Кос-
тянтин Соловій.

«“Рамки” – це нормально, коли 
приїздить президент, це прості 
умови безпеки! Адже живемо 
в дуже страшний та небезпечний 
час. Справа не в “рамках”!» – пише 
Юлія Лобода.

ТОП‑2. У Житомирі  
через шквальний вітер 
падали білборди

Через сильний вітер 11 березня 
в Житомирі почали ламатися і па-
дати білборди. Зокрема, у сквері 
на перехресті Лятошинського-Не-
бесної сотні рекламна конструкція 
впала разом з бетонною підніж-
кою, а дерев’яний паркан лежить 
на тротуарі. Житомиряни активно 
коментують новину.

«На «чулці» нахилився борд, 
а додумались його поставити біля 
пішохідного переходу, де прохо-
дить досить багато людей. Хоть би 
забрали його, поки не трапилось 
біди», – пише Олеся Виніченко.

«Давно пора их демонтиро-
вать, как во всех цивилизованных 
странах. Они опасны», – коментує 
Ганна Болтана.

«Возле Вечного огня на Кор-
бутовке повалило много боль-
ших елей. Так жалко! Там такой 
красивый сквер был», – дописує 
Наталія Редько.

«Заборонити ці білборди зо-
всім, вигляд міста псують, і які 
небезпечні», – пропонує Світлана 
Бондарчук.

«Понаставляли реклами, все 
місто в ній! Якщо порахувати, 
скільки кандидати в президенти 
вже витратили на ці білборди – 

можна вилікувати мінімум 100 
онкохворих дітей!» – обурено ко-
ментує Маргарита Сілько.

ТОП‑3. Пенсіонери Житомира 
почали отримувати 
«живі» гроші для оплати 
комунальних послуг

Пенсіонери Житомирської 
області першими отримують 
субсидію у готівковій формі. 
Перші «живі» кошти для оплати 
комунальних рахунків за лютий 
почали нараховувати до пенсій.

«Это насмешка и очередное 
издевательство над пенсионерами. 
Сумма монетизированной субси-
дии даже и близко не покрывает 

саму субсидию», – пише Олеся 
Сніжик.

«Це все просто подачки з бар-
ського плеча. Моїй бабусі не ви-
стачає тієї суми і навіть далеко не 
вистачає. Тепер вона змушена зі 
своєї мізерної пенсії доплачува-
ти цим ненаситним депутатам! 
Коли ви вже понаїдаїтесь? Як не 
соромно так глумитись з народу?! 
Ми ж в Європі, панове!» – комен-
тує Олексій Мухін.

«А моїй мамі добрі кошти на-
рахували, навіть декілька сотень 
з цих живих коштів залишилось. 
Я не знаю, правда, як вони там 
рахують і що буде далі, але поки 
ми задоволені таким нововведен-
ням», – пише Марина Шовкопляс.

ТОП‑4. Противники 
примусової вакцинації дітей 
удруге вийшли під стіни 
Житомирської мерії

Батьки, які виступають про-
ти примусового щеплення дітей, 
11 березня вдруге вийшли на 
мітинг під стіни мерії. Присутні 
вкотре висловили своє невдово-
лення рішенням комісії з питань 
ТЕБ і НС Житомирської міської 
ради щодо заборони допуску не-
щеплених дітей до закладів освіти.

«Та коли ж ви нарешті заспо-
коїтесь?! Батьки щеплених дітей 
проти таких неосвічених з лісу 
людей, які не розуміють, якої біди 
може завдати хвороба їх дітям та 
учням навколо них!» – обурено 
коментує Максим Твердохлєбов.

«Мда, і їх влада місцева змуше-
на слухати! Витрачати свій час на 
людей, які просто принципово не 
хочуть для своїх дітей щасливого 
здорового майбутнього. Скільки 
вже було прикладів смертей, ну 
невже для вас це нічого не зна-
чить?» – пише Оксана Піскарьова.

«Я підтримую батьків, які про-
ти примусової вакцинації! У нас 
вільна держава, і ми самі вправі 
обирати, що краще нашим ді-
ткам!» – підтримує мітингарів 
Неоніла Трипаль.

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

Пропонуємо 
Вам взяти участь 
в спільному Всеукра-
їнському дитячому 
фестивалі айкідо 
«Шлях Воїна», який 
відбудеться в місті 
Житомир 23–24 бе-
резня 2019 року.

�● Програма фестивалю:
23 березня 2019 року – прохо-

дження спільного семінару у ве-
ликому залі, де збираються всі 
спортсмени та тренери з різних 
федерацій, клубів для обміну 
вміннями та навичками з різних 
напрямків. Спортсмени будуть 
поділені на 3 групи: молодша, 
середня та доросла групи.

Час роботи:
10.00–13.00 -семінар
13.00–16.00 -перерва на обід, 

вільний час
16.00–19.00- продовження 

семінару
24 березня 2019 року – завер-

шення Всеукраїнського дитя-
чого фестивалю «Шлях Воїна» 
в приміщенні Житомирського 
телецентру з показовим висту-
пом спортсменів, їх клубів та 
федерацій.

Час роботи: 10.00–11.30
�● Час та місце проведен-

ня фестивалю
23 березня – в приміщенні 

спортивного комплексу «Дии-
намо» (вул. Чуднівська, 113).

24 березня – в приміщенні 
Житомирської телерадіокомпанії 
(вул. Театральна, 7).

Учасники фестивалю та вікові 
категорії

Участь у фестивалі можуть 
брати спортсмени будь-якого віку 
та статі. Учасники фестивалю 
мають подати заявку до ЖДФА 
«Самурай» не пізніше, ніж за 7 

днів до проведення фестивалю 
і зареєструватися.

До участі у фестивалі допус-
каються спортсмени, які повинні 
мати наступні документи:

– Заявка на участь, завірена 
керівником, головним тренером 
та печаткою організації та ліка-
рем медичного закладу;

– Страховий поліс.
�● Фінансові умови

Оплата проїзду, проживання 
та харчування спортсменів здій-
снюється за рахунок відряджую-
чої федерації або клубу.

�● Подача заявок
Попередні заявки подаються 

за 7 днів до дати проведення фес-
тивалю за адресою: м. Житомир, 
вул. Покровська, 123, підлітковий 
клуб «Олімп», електронна адреса: 
club.samurai.zt@gmail.com, тел.: 
0979964363. Гості фестивалю: 
федерації Айкідо з Ужгорода, 
Львова, Миколаєва, Дніпра, Іва-
но-Франківська.
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Кабмін затвердив 
Національний план 
дій боротьби зі стій-
кістю до протимі-
кробних препаратів.

Це означає, що протягом най-
ближчих років Україна зробить 
кроки для забезпечення раціо-
нального використання протимі-
кробних препаратів у медицині, 
ветеринарній медицині, харчо-
вій промисловості відповідно до 
кращих світових та європейських 
практик. У МОЗ розповідають, 
чому це важливо і що зміниться.

Антибіотики, протигрибкові 
препарати та інші протимікробні 
засоби перестають діяти, бо через 
надмірне і необґрунтоване вжи-
вання таких ліків мікроорганізми 
виробляють своєрідний «імуні-
тет»: вони змінюються і стають 

нечутливими до ліків. Фактично 
з’являються нові модифікації збуд-
ників інфекцій, які неможливо 
вилікувати протимікробними 
препаратами. Внаслідок цього 
вже сьогодні гинуть люди у всьому 
світі. Ця проблема уже визнана 
однією із загроз людству.

Одними з основних причин 
такої ситуації є самолікування 
(коли люди лікуються проти-
мікробними препаратами, зо-
крема антибіотиками, коли їх 
не потребують) та використання 
антибіотиків у тваринництві. Тоб-
то безвідповідальне та необґрун-
товане використання таких ліків 
викликає розвиток стійкості мі-
кроорганізмів до протимікробних 
препаратів. Щоби подолати цю 
проблему, Міністерство охорони 
здоров’я разом з іншими міністер-
ствами до кінця 2020 року розро-
бить низку нормативно-правових 
актів. Що зміниться:

• Посилиться контроль за 
рецептурним відпуском антибі-
отиків в аптечній мережі;

• Медики і ветеринари отри-
мають чіткі інструкції, що до-

поможуть мінімізувати ризики 
невиправданого використання 
протимікробних препаратів;

• Впровадиться дієва систе-
ми епідеміологічного нагляду за 

антимікробною резистентністю, 
Україна долучиться до загально-
європейської мережі;

• Будуть впроваджені за-
ходи з інфекційного контролю 
в закладах охорони здоров’я та 
підходи щодо підготовки фахів-
ців в медичній та немедичній 
галузях з питань раціонального 
використання протимікробних 
препаратів;

• Здійснюватиметься моніто-
ринг резистентності ВІЛ- інфекції/
СНІД;

• Методи лабораторної діа-
гностики і підходи до проведення 
досліджень з метою визначення 
стійкості до протимікробних пре-
паратів відповідатимуть стандар-
там Європейського Союзу;

• Українські науковці разом 
з європейськими колегами про-
водитимуть дослідження аспектів 
протимікробної резистентності 
та новітніх методів діагностики.

На Житомирщині 
штормовий вітер став 
причиною смерті 
жінки.

11 березня близько півдня до 
Коростишівського відділу полі-
ції надійшло повідомлення про 
травмування двох жінок, жите-
льок обласного центру, частиною 
покрівлі торговельного об’єкта у м. 
Коростишеві. Одна із потерпілих 
загинула на місці, іншу термі-
ново госпіталізовано. Згодом за 
медичною допомогою звернувся 
ще один постраждалий. Про це 
інформують у відділі комунікації 
поліції Житомирської області.

На місці події працювали слід-
чо-оперативні групи Головного 
управління Нацполіції в Жито-
мирській області та Коростишів-
ського ВП ГУНП.

«Попередньо встановлено, 
що через негоду з торговельного 
об’єкта м. Коростишева зірвалась 
частина покрівлі і травмувала двох 
жінок, 53-річну житомирянку і її 
24-річну доньку, які знаходились 
поруч будівлі. Від отриманих ті-
лесних ушкоджень старша жінка 

загинула на місці події. Молодшу 
терміново госпіталізовано до ре-
анімаційного відділення лікарні.

О 16 годині цього ж дня до міс-
цевої лікарні звернувся ще один 
постраждалий внаслідок вказаної 
події. Це житель м. Житомира 
віком 33-х років. У чоловіка діа-
гностовано тілесні ушкодження 
у вигляді забоїв. Медична допо-

мога надана без госпіталізації», – 
повідомляють у поліції.

Усі обставини події наразі 
з’ясовуються. Попередня право-
ва кваліфікація – ч. 2 ст. 275 (По-
рушення правил, що стосуються 
безпечного використання про-
мислової продукції або безпеч-
ної експлуатації будівель і споруд) 
Кримінального кодексу України.

У суботу, 16 березня, 
о 20:30 на «Інтері» – но-
вий випуск четвертого 
сезону талант-шоу 
«Крутіше всіх».

Вражати талантом і вчити сво-
єму хобі телеведучих Андрія До-
манського та Андрія Данилевича 

будуть обдаровані матема-
тики з Полтавської області, 
10-річні близнюки Юра 
і Рома Тарасови. А 3-річна 
Мілана Скаржевська ще не 
дуже впевнено вимовляє 
«таблиця Менделєєва», 
але точно знає, як вигля-
дав легендарний вчений 
і де в цій таблиці знахо-
диться кожен її елемент! 
Ще в цьому випуску – за-
пальні ірландські танці від 
12-річного одесита Аміра 
Амсатра, перетворення 
Андрія Данилевича у кота 
ученого заради маленької 
любительки казок Пуш-

кіна – 4-річної Лізи Алтухової 
з Житомира. А також – уроки 
капоейри від 8-річного Давида 
Зібельмана, неймовірні трюки 
на пілоні від 12-річної київської 
спортсменки Емілі Москаленко 
і виступ наймолодшого у світі 
диригента – 12-річного Асабека 
Аюбджонова з Узбекистану, який 
на сцені талант-шоу диригуватиме 
живим оркестром.

В Україні планують ввести  
продаж антибіотиків за рецептом

Вбивча стихія:  
у Коростишеві зірваним 
дахом вбило жінку,  
її дочка – у реанімації

Заради юної 
житомирянки 
Андрій Данилевич 
перетвориться  
у кота ученого



19 Середа, 13 березня 2019WWW.ZT.20MINUT.UA Бізнес

1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

•	Reimer Jobs	шукає	спеціалістів	у	сферах:	
будівництво,	архітектура,	робочі	спеціальності,	
виробництво,	с/г,	агробізнес,	сфера	обслуго-
вування	та	інше.	(097)1620067(063)1167424.

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

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

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

• ВИГОТОВЛЕННЯ РОБОЧИХ ДОКУМНТІВ ТА 
ВІЗ У ПОЛЬШУ, ЧЕХІЮ, ІТАЛІЮ ТА НІМЕЧ-
ЧИНУ НА 6,9 ТА 12 МІСЯЦІВ. ЛІЦ. СЕРІЯ АЕ 
460901 ПОСЕРЕДНИЦТВО У ПРАЦ-НІ НА 
РОБОТУ ЗА КОРДОНОМ ВИД ВІД 30.09.2014 
0672737165

ВОДИТЕЛЕЙ В СЛУЖБУ «ЭКО ТАКСИ». 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-СТАВКА, ПЛЮС ПРО-
ЦЕНТ. БЕЗ АРЕНДЫ ЗА АВТОМОБИЛЬ. 
0675488050

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

ВОДІЙ КАТ Е. РОБОТА ПО КИЄВУ. ІНОГО-
РОДНІМ ДОПОМАГАЄМО З ЖИТЛОМ.. ЗП 
ВІД 14 000 ГРН. ДЕТАЛІ ПО 0672424267АН-
ТОН

ГРУЗЧИКА В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
КОМПАНИЮ. СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА. 
0675488050

• ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ ДО ЛІВІЇ ЗА 
КОНТРАКТОМ МЕДСЕСТЕР, АНЕСТЕЗІО-
ЛОГІВ, ТРАВМАТОЛОГІВ, ХІРУРГІВ, ГІНЕ-
КОЛОГІВ, АКУШЕРОК, ФІЗІОТЕРАПЕВТІВ, 
УРОЛОГІВ, ОФТАЛЬМОЛОГІВ, ТЕРАПЕВ-
ТІВ, ПЕДІАТРІВ, ДЕЗІНФЕКТОРІВ, І ІН … 
ЛІЦ МСПУ АВ№585042 ВІД 09.11.2011 Р. 
0966035770

•	Здам кімнату	безкоштовно	в	Києві	чолові-
ку	з	будівельними	навиками	для	допомоги	
по	ремонту,	будівництву,	догляду	за	ділян-
кою	+	оплата	електроенергії	по	лічильнику.	
0683257466

• ЛІКАР-СТОМАТОЛОГ НА ВЗАЄМНОВИ-
ГІДНИХ УМОВАХ ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН 
В ПРИВАТНУ СТОМАТОЛОГІЮ. ДЕТАЛІ ЗА 
0976626417

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

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

ОПЕРАТОРОВ СЛУЖБЫ ТАКСИ С ОПЫТОМ 
РАБОТЫ. УДОБНЫЙ ГРАФИК. СТАБИЛЬ-
НАЯ ЗАРПЛАТА. 0675488050

•	Офіційна робота	в	Європі	для	фахівців	
і	різноробів.	(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,	097
9391431,0662731011,0800212324

ОФІЦІЙНА РОБОТА ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИ-
КІВ ТА СТОЛЯРІВ В КРАЇНАХ ЄС НА 
СУДНОБУДІВНИЦТВI ТА ПРОМИСЛОВИХ 
БУДОВАХ. З/П ВІД 57000 ГРН/МІСЯЦЬ ПО 
ЛИТОВСЬКІЙ РОБОЧІЙ ВІЗІ (ВІД 220 ГРН 
ЗА ГОД). БЕЗКОШТОВНЕ ПРОЖИВАННЯ. 
НАКАЗ МСПУ ВІД 11.04.2017 Р. №606 . 
0676745677,0633786828

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

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

• ОХОРОННИКИ  ЧОЛОВІКИ  ТА ЖІНКИ, 
ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУВАННЯ 
ТА ПРОЖИВАННЯ І ДОСТАВКА НА МІСЦЕ 
РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ. 
0952872944;0677869928

•	Охоронці в	м.Київ.	Вахта	30/15,	20/10,	15/15.	
З/п	250-300	грн/зміна	на	руки.	Харчування,	
проживання	за	рахунок	піприємства.	095285
8123,0674206449,0734069918

• 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

•	Продам ваги	з	пультом	на	150-600	кг,	про-
відні	та	безпровідні,	деталі	по	телефону.	Ціна	
від	2600	грн.	0677047576

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

• РОБОТА  В  ЖИТОМИРІ!  ОФІС-МЕНЕ-
ДЖЕР. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 8500 ГРН. 
0680191605

• РОБОТА В ІТАЛІЇ ДЛЯ ЖІНОК. ДОГЛЯД ЗА 
ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ. ПРЯМИЙ РОБО-
ТОДАВЕЦЬ. ЗП ВІД 17750ГРН. ЛІЦ. СЕРІЯ 
АЕ 460901 ПОСЕРЕДНИЦТВО У ПРАЦ-НІ НА 
РОБОТУ ЗА КОРДОНОМ ВИД ВІД 30.09.2014 
0672737165

• РОБОТА В НІМЕЧЧИНІ ДЛЯ ЖІНОК. ДО-
ГЛЯД ЗА ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ. ХАРЧ. 
ТА ЖИТЛО БЕЗКОШТОВНЕ. ЗП ВІД 23600ГРН 
В МІС. ЛІЦ. СЕРІЯ АЕ 460901 ПОСЕР-ВО У 
ПРАЦ-НІ НА РОБОТУ ЗА КОРДОНОМ ВИД 
ВІД 30.09.2014 0672737165

•	Робота в	 Польщi,	 вакансiя	 безко-
штовна,	житло,	 харчювання.	Легально.	
Ліц.	ДЦЗ	АЕ	№291608від	24.04.2014	р.	
0947129322,0501474285
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• РОБОТА ЗА КОРДОНОМ: ПОЛЬЩА, ФРАН-
ЦІЯ, ГОЛАНДІЯ, ПОТРІБНІ МОНТЕРИ МЕТАЛЕ-
ВИХ СТЕЛАЖІВ НА СКЛАДАХ, ОФІЦІЙНЕ ПРА-
ЦЕВЛАШТ., ПРОЖИВАННЯ, РОБ.ОДЯГ, ДОВІЗ 
ДО РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ, 
З/П 20000-40000ГРН. (099)2999407VIB
ER,(097)8989939,(097)8888

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

•	У міні	готель	в	Затоку	на	літній	період	по-
трібно	покоївка,	кухар,	помічник	по	обслугову-
ванню	і	охороні	готелю	без	шкідливих	звичок.	
Вимога:	акуратність,	відповідальність.	Харчу-
вання,	проживання	надаються.	0675705119

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

• РОБОТА В ПОЛЬЩІ НА БУДІВНИЦТВО 
ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ. ЗП ВІД 32000ГРН. ЖИТ-
ЛО НАДАЄТЬСЯ. ПРЯМИЙ РОБОТОД. ОФ. 
ПРАЦ-НЯ. ЛІЦ. СЕРІЯ АЕ 460901 ПОСЕР-ВО 
У ПРАЦ-НІ НА РОБОТУ ЗА КОРДОНОМ ВИД 
ВІД 30.09.2014 0672737165

•	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 В ЧЕХІЇ. ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ НА 
АВТОЗАВОД ТА СКЛАДИ. ЗП ВІД 30000ГРН. 
ЛІЦ. СЕРІЯ АЕ 460901 ПОСЕРЕДНИЦТВО У 
ПРАЦ-НІ НА РОБОТУ ЗА КОРДОНОМ ВИД 
ВІД 30.09.2014 0672737165

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

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.1. Продам  1-кiмнатнi 
квартири 

•	Полтавська область,	смт	Гоголеве,	від	Мир-
города	15	км,	будинок,	всі	зручності,	каналіза-
ція,	супутникова	антена,	інтернет,	кондиціонер,	
27	соток	землі,	баня,	гаражі,	сараї.	Або	обмін.	
(097)7841491

2.16. Здам в оренду 

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

• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ, 
ЄВРОРЕМОНТ ,   В   ЦЕНТР І   М ІСТА , 
250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ. 
0665711000,0977228822

3. АВТО 

3.2. Автомобілі. Продам 

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ БУСІВ І МІ-
НІВЕНІВ В НАЯВНОСТІ ТА ПІД ЗАМОВЛЕННЯ 
(2-7 ДНІВ), НОВІ ТА Б/В ОПТОМ І ВРОЗДРІБ. 
ВІДПРАВКА ПО УКРАЇНІ. Є СВІЙ СКЛАД. (0
97)1521331;(093)2613742;(097)7266640

3.3. Автомобілі. Куплю 

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬ-ЯКИХ МА-
РОК, В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП, 
НЕ РОЗМИТНЕНІ, ПРОБЛЕМНІ. ДОРОГО. 
0976484669,0635852350

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ НА ВЫГОДНЫХ 
ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ, В КОРОТКИЕ СРО-
КИ. ВОЗМОЖНА ПОКУПКА КРЕДИТНЫХ, 
ПРОБЛЕМНЫХ, ПОСЛЕ ДТП АВТОМОБИ-
ЛЕЙ. 0962494994,0983098010ЯРОСЛАВ

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 

АГРАРНЕ ОБЛАДНАННЯ - ЗЕРНОСУШАР-
КИ, НОРІЇ, САМОПОДАВАЧІ, ТРАНСПОРТЕ-
РИ, КОНВЕЄРИ РІЗНОМАНІТНИХ МОДИ-
ФІКАЦІЙ ВІД 4 000 ГРН/М. ПАКУВАЛЬНЕ 
ОБЛАДНАННЯ, STRETCH HOOD СИСТЕМИ. 
ВИРОБНИЦТВО З/БЕЗ ПДВ, ДОСТАВКА ПО 
УКРАЇНІ. 0960509492,САЙТ:LANDAU.IN.UA

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

Тел.: (067) 368-51-08  (050) 738-13-02

Розсадник пропонує саджанці

www.Seedlings.at.ua
Продаємо бджоли
"Саджанці Житомирщини"

Вадим
В’ячеславович

Cаджанці яблунь, груш, слив, абрикос, персиків, аличі гібридної, шовковиці, вишень, 
черешень та кизила в асортименті. Також є саджанці смородини, порічки, агрусу, 
актинідії та ожини.
По Житомиру доставка безкоштовна.
Також відправляємо перевізниками Нова Пошта та Укрпошта. 

РАЙОНОВАНИХ плодових дерев та кущів
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  

електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. 3-кімн. квартира заг.пл. 108,2 м2, за адресою: м. Житомир, майдан Польовий, 

10, кв.1. Дата торгів: 08.04.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №336344 
(уцінено лот № 328490);

2. 4-кімн. квартира заг.пл. 77,6 кв.м., житл. 58,7 кв.м., за адресою: Житомирська 
обл., Романівський р-н, смт. Романів, вул. Котовського, 45, кв.1. Дата торгів: 08.04.2019 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №336337 (уцінено лот № 328521);

3. Частина будівлі гол. корпусу, заг.пл. 4223,0 кв.м., склади-гаражи заг.пл. 781.9 
кв.м., за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, 8. Дата 
торгів: 08.04.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №336340 (уцінено 
лот № 328414);

4. Нежиле приміщ. заг.пл. 220.9 кв.м, склад. з приміщ. 5-18, ІІ, за адресою: Жи-
томирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Лідівський шлях (Героїв Перекопу), 
32. Дата торгів: 08.04.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №336338 
(уцінено лот № 330041);

5. 3-кімн. квартира заг.пл. 68.2 кв.м., за адресою: Житомирська обл., м. Баранівка, 
вул. Шевченка, 20-а, кв.3. Дата торгів: 08.04.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №336136.        

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

6.13. Ремонт техніки 

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

6.17. Послуги. Iншi 

•	Демонтаж, знесення	будь-яких	будівель	і	
споруд.	Вивіз	сміття,	підготовка	майданчика.	
Демонтаж	промислового	обладнання.	Висотні	
роботи.	Порізка	та	вивезення	металобрухту.	
Купуємо	ангари.	0977317937,Микола.

ЗАПРОШУЄМО УСІХ БАЖАЮЧИХ ДІ-
ТОК ТА ЇХ БАТЬКІВ ВІДВІДАТИ НАШ 
МАЙСТЕР КЛАС З ДИТЯЧОЇ ФЛО-
РИСТИКИ. ЯКИЙ ВІДБУДЕТЬСЯ 11-ГО 
ТРАВНЯ У М. ЖИТОМИР. УСІ ДЕТАЛІ 
ЗА НОМЕРОМ VIBER +380975160045, 
W H AT ` S  A P P  + 3 8 0 9 7 5 1 6 0 0 4 5 
EMAIL:ARTSTUDIODEDESIGN1@GMAIL.
COM

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

КОНСУЛЬТАЦІЯ ТА ДОПОМОГА НА ВІДСТА-
НІ В СКЛАДНИХ СІМЕЙНИХ ОБСТАВИНАХ, 
ВИРІШЕННЯ ШЛЮБНИХ ВІДНОСИН. ДО-
ПОМОГА В БІЗНЕСІ, КАР`ЄРІ, ОСОБИСТО-
МУ ЖИТТІ, НА УСПІХ. ДОПОМОЖУ ПО-
ВЕРНУТИ КОХАНУ ЛЮДИНУ. ПОСТАВЛЮ 
ЗАХИСТ. 0689389199

•	Куплю дуже	дорого!	Старовинні	ікони,	кар-
тини	худ.Марко	Гейко	та	ін.	проф.художн.	до	
1995р.	Янтарне	намисто(250-1500	грн/1	гр),	
коралове	намисто,	книги	видані	до	1917р,	ко-
ньяки	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.	
Самовивіз.	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.	;	
сайти:	www.zubustik.com.ua;	www.busfor.ua.	(0
99)2861600,(063)8967762,(067)9112004

•	Повний комплект	обладнання	мінізаводу	для	
виробництва	шлакоблоку:	прес	шлакоблочний,	
прес	полублоків,	транспортне	обладнання	і	
т.п.	(067)5669709

•	Сонячні електростанції	з	підкл.	"зеленого	
тарифу".	Проекти	п/ключ.	Повернення	ін-
вестицій,	20%	річних	в	Євро.	Сертифіковане	
обладнання.	Сервіс.	Гарантія	25р.	Гібридне	
опалення.	Геліосистеми.	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 

ВТРАЧЕНО СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК, ВИ-
ДАНИЙ ЖИТОМИРСЬКИМ ДЕРЖАВНИМ 
УНІВЕРСИТЕТОМ ІМ. І.ФРАНКА НА ІМ`Я 
ТРОХИМЧУК КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА 
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

•	Запчастини до	китайських	мінітракторів	
Фотон,	Донг	Фенг	Сінтай,	Джинма,	ДТЗ	та	
інші.	www.agrozone.com.ua	.	(050)1811180;(0
97)1811011;(093)0881880.

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

• 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

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

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

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

•	Тракторні причепи	3ПТС-12,	2ПТС-5,	2ПТС-
4,	ГКБ-817,	зняті	з	обліку,	товарний	вигляд,	в	
роботу.	(050)6146423.(096)3507337

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

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

4.2. Будівельні, ремонтні 
роботи. Послуги 

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

4.25. Буріння свердловин, 
колодязі. Послуги 

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

4.39. Опалювальне 
обладнання. Продам 

•	Котли твердопаливні	"Кобзар"	надійні,	
сучасні,	прості	у	використанні.	Сталь-4	мм,	
термомеханічний	регулятор	тяги,	площа	обо-
гріву	100-300м2.	Власне	виробництво	"Канів-
ський	механічний	завод".	www.frezer.com.ua,	
0961059178,0473631062

6. ПОСЛУГИ 

6.5. Кредити. Ломбарди 

•	Кредит до	100	000	грн.	без	отказа.	Кре-
дитная	 карта	 до	 50	 000	 грн.	 Перекре-
дитуем	 ваши	 кредиты	 до	 200	 000	 грн.	
0732551010,0662551010

Продам/куплю
піддони

тел.: (068) 838-88-38

нові та вживані
вигідна ціна
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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.

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

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.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

по просьбе людей  сейчас находится в вашем городе.

Хочешь, чтобы твоя жизнь изменилась в лучшую сторону?

Подскажет, как обрести хорошую ауру, 
спокойствие  в доме и семейной жизни. 

Расскажет о талисманах.

Астролог Анжелика

Звони
по номеру: +38 (097) 816 87 01
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Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого 
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кафе
«Alyssum»

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

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

Ресторан
«Замковий»

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

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,

Люля-кебаб - 28,4 грн.

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

46-03-04

Паб
«Файна кнайпа»

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

Кафе
«Тераса»

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

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

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Ресторан
«Порцеляна»

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73

(096) 982-37-11

Кафе
«Пантера»

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

42-60-86

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.

Більярд

Кафе
«Танюша»

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

Кафе
«Таймир»

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

(063) 077-39-47

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Піца
«Челентано»

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

43-86-46

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

«Овочі гриль»

Піца
«Челентано»

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

42-21-00

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»

35 грн

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

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

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

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

Кафе
«Джерельце»

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

24-38-49

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Кав’ярня
«+Кава»

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь

в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.

Кухмістерська
«Історія»

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

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

13
березня
середа

14
березня
четвер

15
березня
п’ятниця

16
березня
субота

17
березня
неділя

18
березня

понеділок

19
березня
вівторок

- 2°
+ 6°

+ 1°
+ 7°

+ 1°
+ 9°

+ 2°
+ 9°

+ 7°
+ 16°

+ 5°
+ 16°

+ 7°
+ 12°

740 737 734 741 743 743 749
ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ

• На території Африки налічу-
ється 54 країни і одна спірна тери-
торія під назвою Західна Сахара.

• До початку колонізації на те-
риторії Африки налічувалося до 
10 000 різних держав і автономних 
племен зі своїми мовами, звичаями 
і культурою.

• Офіційна статистика свідчить: 
найбільш популярною мовою на 
континенті є арабська.

• На континенті говорять на 
2000 мов.

• Близько 50% африканців не 
старші 25 років.

• Близько 40% дорослого населен-
ня Африки не мають середньої освіти.

• Сахара – найбільша пустеля 
в світі. Її територія більше, ніж кон-
тинентальна частина США.

• На континенті налічується 
більше 25 млн ВІЛ-інфікованих.

• Приблизно 90% всіх випадків 
захворювання малярією в світі від-
бувається в Африці.

• Нігерія є найбільш густона-
селеною країною в Африці. Її на-
селення налічує 125–145 мільйонів 
чоловік. Єгипет є другою за чисель-
ністю населення країною з більш 
ніж 76 мільйонами чоловік.

• Алжир – найбільша краї-
на в Африці. Її площа складає 
2500 тис. кв. км.

• Найменшою країною є острів-
на держава Сейшельських островів 
із загальною площею трохи більше 
453 квадратних кілометрів.

• Озеро Вікторія є найбільшим 
озером в Африці та другим за вели-
чиною прісноводним озером у світі. 
Його площа складає 69490 кв. км.

• Єгипет є найпопулярнішим 
туристичним напрямом в Африці, 
залучаючи близько 10 мільйонів 
відвідувачів на рік.

• В Африці живе найбільша 
в світі тварина – африканський слон. 
Він може важити від 6 до 7 тонн.

• Топ-10 найбідніших країн 
у світі знаходяться в Африці.

Гороскоп на тиждень 13 - 19 березня

ОВЕН
Поч и н а й т е  нов і 

справи, крім спірних 
питань. Гарний час для 

знайомств і романтичних по-
бачень, спілкування з друзями. 

ТЕЛЕЦЬ
Ретельно переві-

ряйте всю інформацію, 
велика ймовірність неточностей 
і помилок. Вихідні присвятите 
собі.

БЛИЗНЮКИ
Проблеми, які ра-

ніше здавалися нездо-
ланними, самі собою 

розпадуться на кілька дрібних 
питань. На особистому фронті –  
досить приємні перемоги. 

РАК
Зможете впоратися 

з усіма завданнями та 
проявити ініціативу 

у вирішенні важливих справ. 
Тримайте себе в руках, не об-
ражайтесь на критичні поради. 

ЛЕВ
Тримайтесь подалі 

від небажаних для вас 
подій. Можливі суперечки з ко-
легами та партнерами. Тримай-
тесь на позитиві – й усе мине.

ДІВА
Досить напружений 

і метушливий період. 
Не бійтеся нових справ 

і завдань, але при цьому добре 
розраховуйте свої сили. 

ТЕРЕЗИ
Багатьох чекають 

кардинальні зміни в 
різних сферах життя. 

Будьте уважні з документами, 
постарайтеся не перевтомлю-
ватися.

СКОРПІОН
Займіться повсяк-

денними справами, 
перед тим, як приймати сер-
йозні рішення, все ретельно об-
міркуйте. Більше спілкуйтесь з 
друзями.

СТРІЛЕЦЬ
Цього тижня осо-

бливо важливо не ме-
тушитися та бути пунктуальни-
ми. У вихідні вкрай небажано 
працювати.

КОЗЕРІГ
Найбільшого успіху 

можна досягти, працю-
ючи в колективі з активними 
людьми. Не давайте приводу 
для пліток.

ВОДОЛІЙ
М а є т е  ш а н с 

зав'язати цікаві й корис-
ні знайомства. Більше 

часу приділяйте родині, саме 
ви здатні надихнути близьких 
на щось нове.

РИБИ
Спробуйте менше 

перетинатися з керів-
ництвом. Постарайтеся стри-
мувати емоції у спілкуванні з 
близькими людьми.

Цікаві факти про Африку



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.  

Гуцулка Ксеня 
Жанр: комедія, мюзикл
Старий мільйонер Микола Данилюк розу-

міє, що йому залишилося зовсім небагато. Він 
написав заповіт: один мільйон доларів піде 
його сину Ярославу, якщо той одружиться 
на свідомій українці. Із цією місією хлопець 
вирішив виконати умову батька. Такі гроші не 
можуть пропасти! Найкраще місце для цього, 
звичайно ж, Карпати. Яро зупинив свій вибір 
на Ворохті. Ох, тут у молодого хлопця очі 
точно будуть розбігатися – усюди справжні 
українки, чистіше нікуди. Але серед них треба 
вибрати одну найбільш свідому. Можливо, під 
час цих пошуків у Яро щось перевернеться в 
голові й він змінить свій світогляд.  

Повернення Бена 
Жанр: драма
19-річний Бен свого часу чимало клопоту 

приніс своїй родині. Зараз він на перед-
день Святвечора втік із реабілітаційного 
центру з клятвами, що змінився і що він 
зараз зовсім інша людина. Мама на ім'я 
Холлі дуже рада бачити сина та приймає 
його з розпростертими обіймами, хоча й 
побоюється його через минуле. Наступні 
24 години покажуть дуже багато того, що 
приховано. Відкриється чимало таємниць, 
через які безмежна любов Холлі до сина 
пройде величезні випробування. Що би не 
сталося, мати зробить усе можливе, щоб 
урятувати Бена від усіх неприємностей. 

Капітан Марвел
Жанр: пригоди, фантастика
Колись Керол Денверс жила на Землі та 

була пілотом ВПС США. У неї було важке 
дитинство, вона пройшла багато, щоб стати 
тою, ким стала. І всього цього дівчина майже 
не пам'ятає. Виною тому одна аварія, яка 
ледь не забрала її життя. Врятували Керол 
інопланетяни з раси Крії. Вони вирішили дати 
дівчині своєї крові, прийнявши до своєї раси 
та зробивши її ідеальним бійцем у війні з 
іншою жорстокої расою Скруллів. Керол має 
суперсили: вона невразлива, може літати та 
створює потужні потоки енергії. Коли полем 
битви двох рас стає Земля, дівчина починає 
згадувати своє минуле життя. 

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

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА
ВАКАНСІЯ
ПРИХОДЬ ДО НАС!

Шукаєш стабільну роботу
та стабільну заробітню
плату без обмежень ?

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

067 4128981

РЕКЛАМНА КОМПАНІЯ

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

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

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

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

nenazerka.com.uanenazerka.com.ua


