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Які романси співають фінанси,
або Як продовжується розкрадання
с. 4-5
коштів у сфері культури

З 1 квітня житомирські
перевізники відмовилися
перевозити пільгову
категорію громадян

РЕКОМЕНДОВАНА
ЦІНА

СЕРЕДА

ЗЕМЛЯ ДЛЯ

ОБРАНИХ:

ЗАВЖДИ ГАРАНТОВАНО ВИГІДНО!

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»

000 грн
44900 грн
64900 грн

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

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

www.optika-fielmann.ua

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



ПРОВІДНА НІМЕЦЬКА ОПТИКА

с. 12-13

*умови акції — у салонах fielmann
**Знижка на весь товар крім акційних пропозицій до 30.04.2019 р.

рекреація в
Тетерівській ОТГ

Сосиски «Троє Поросят» в/г СГУ ТМ ЖМГ

Напій «Пепсі» 1л

Ікра Тріски 120 г
ТМ Водний Мир

Нектар Виноград-яблуко,
Персик 0,95 л ТМ Садочок

Дитяча iграшка
«Яйце Magic Egg»
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Новини

З 1 квітня житомирські перевізники
відмовились перевозити пільгову
категорію громадян
Анастасія Ліберман

Про це під час
брифінгу повідомив
профільний заступник міського голови
Дмитро Ткачук.
Головна вимога власників
маршрутних таксі – збільшення
вартості за проїзд. Більшість з перевізників зазначили, що і надалі
будуть возити дітей-сиріт та учасників АТО та членів їх сімей, по
решті категорій – відмовляються
надавати ці послуги, адже вони
не компенсуються жодним чином фінансово. Також, за словами
Дмитра Ткачука, місцеві перевізники додали, що питання тарифу не переглядається другий рік,

хоча звернення з цього приводу
були, починаючи з осені минулого року. Дані дії перевізників
в мерії назвали протестом.
«Усі приватні перевізники
29 березня зареєстрували листи,
деякі з них колективні, про те, що
у зв'язку з нерівністю становища
між міськими та приміськими,
зокрема в частині перевезення
пільгових категорій громадян,
вони залишають за собою право на перевезення лише тих
категорій, яких вони кожен для
себе визначили. Більшість з них
зазначили, що будуть возити
сиріт, АТОшників і так далі, по
решті категорій – відмовляються
надавати ці послуги. Це є фактично протест приватних перевізників, основними вимогами
яких є або зменшити кількість
навантаження по перевезенню
людей, які є пільговиками, або
переглянути тариф і підняти

його. Свої розрахунки вони подали ще восени, і цифри там
починалися від 6 до 12 гривень.
На сьогоднішній момент, коли
маємо вже квітень, ті цифри вже є
не зовсім об'єктивними, бо рівень
заробітної плати навіть змінився
з нового року, і за рештою статей
є істотні відхилення, тому актуальність розрахунків не до кінця
обґрунтована», – розповів Дмитро
Ткачук.
Оголошення у маршрутках
про відміну пільгових перевезень
є незаконними. Профільне управління здійснило рейд-перевірку
щодо скарг пасажирів на дії окремих водіїв маршрутних таксі, які
відмовилися здійснювати пасажирські перевезення.
За фактом перевірки було
встановлено, що у маршрутних таксі № 5, 11, 14, 30, 44, 58
дійсно розміщено оголошення
наступного змісту: «Шановні

пасажири! У зв’язку з відсутністю компенсації за перевезення
пільгових категорій громадян
з 1 квітня 2019 року за рахунок
перевізника будуть здійснюватись пільгові перевезення тільки
дітей-сиріт, учасників АТО та
членів сімей загиблих (помер-

лих) учасників АТО».
Штрафні санкції, які накладаються на перевізників щодо
таких оголошень, становлять
850 гривень.
Питання підвищення вартості
проїзду розглянуть на засіданні
виконкому.

Житомир долучився У Житомирі планують
до всесвітньої акції 8 квітня закінчити
«Година Землі»
опалювальний сезон
Анастасія Ліберман

У рамках Міжнародної екологічної акції, яка відбувається
по всіх європейських
країнах і передбачає
заходи з енергозбереження, на годину
вимкнули підсвітку
головних адмінбудівель міста.
Окрім традиційного годинного відключення світла, у місті
провели і ряд інших
заходів. Також для житомирян та гостей міста
пройшов ярмарок екотоварів. А на головній
пішохідній вулиці Житомира у формі лекціїгри розповіли, що робити з відходами. Окрім
того, для житомирян на
імпровізованих локаціях «Години Землі» організували майстер-класи

з виготовлення екокосметики.
Акція проходила за участю
житомирського театру вогню «Дім
Сонця» та під музику місцевих
гуртів та фаєр-шоу, яким не потрібна електроенергія для своєї
творчості.
Довідково: акцію «Година
Землі» започаткували в Сіднеї
у 2007 році, коли 2,2 мільйона
домівок та організацій вимкнули
світло на одну годину. Вже через рік ця подія стала світовою
екологічною ініціативою, до якої
приєдналися більше 100 мільйонів чоловік. Україна долучилася
до кампанії у 2009 році. Основна
ідея події – привернути увагу
громадськості до проблеми зміни
клімату.

Саме таку дату
знаходимо в проекті
рішення виконкому
міської ради, розміщеному на офіційному сайті відомства.
«У зв’язку із встановленням
середньодобової температури
зовнішнього повітря вище +8˚С
впродовж трьох діб, що відповідає нормам санітарного законодавства, з метою раціонального
використання паливно-енергетичних ресурсів та відповідно
до діючих будівельних норм
і правил, правил технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної енергетики
України, ві дпові д но до п. 5
Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води
і водовідведення, затверджених
постановою Кабінету Міністрів
України від 21.07.05 № 630 «Про
затвердження Правил надання
послуг з централізованого опалення, постачання холодної та
гарячої води і водовідведення

та типового договору про надання послуг з централізованого
опалення, постачання холодної
та гарячої води і водовідведення», законів України «Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», «Про
забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення», «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий
комітет міської ради вирішив:

завершити 8 квітня 2019 року
опалювальний сезон 2018–2019
років у м. Житомирі», – йдеться
у тексті документа.
Житомиряни вже відреагували на новину у соцмережах.
«Він вже закінчився. Батареї і так
холодні», – коментує у Фейсбуці
Вікторія Лаговська.
Нагадаємо, опалювальний
сезон у Житомирі розпочався
23 жовтня 2018 року.
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Політична позиція

Юлія Тимошенко: «Незважаючи
ні на що, ми розпочнемо епоху
відродження України»
Команда Юлії Тимошенко продовжує
свою роботу над
реалізацією стратегії
розвитку держави та
побудовою сильної
та демократичної
України.
Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила,
що результати 1-го туру виборів
були сфальсифіковані на користь Петра Порошенка. Про це
нардеп розповіла під час пресконференції з журналістами.
«31 березн я у нас з вами
був шанс змінити країну посправжньому, реалізувати ту
п р ог рам у, як у р озр о бл я ли
сотні фахівців – «Новий курс
України». Але, на жаль, стара
прогнила кланова олігархічна
система поки що залишилася.
Але в той же час вся колосальна
робота, яка проведена фахівцями – економістами, фінансистами, правознавцями, була не
для рекламної кампанії, не під
вибори. В України сьогодні є
правильна, виважена стратегія, яка є шансом змінити все
докорінно: повернути людям
справедливість, сильну економіку України, відродити наше

життя. Ми будемо крок за кроком, застосовуючи усі можливості, втілювати нашу стратегію
та план дій», – зауважила Юлія
Тимошенко.
За словами Юлії Володимирівни, під час виборів діючим
президентом були застосовані
технології, які «розпорошили»
голоси.
«Після Революції гідності
прийшов президент, його оточення, які не планували будувати демократичну, сильну країну,
з рівною конкуренцією, з рівними правилами життя для всіх,
і вони знову перетворили Україну в свою тіньову бізнес-корпорацію, де гроші зароблялися на
всьому, зароблялися нечесно.
Демократія в цьому їм заважала
і заважає. Саме тому ці вибори були знову перетворені на
фарс, і можу твердо сказати,
що президентом Петром Порошенком, саме що стосується
його результатів, я підкреслюю,
вибори були сфальшовані. Вони
були не просто сфальшовані,
вони були спотворені», – заявила
Юлія Тимошенко.
Юлія Тимошенко також перерахувала технології, що були
застосовані президентом: реєстрація 39 кандидатів, аби «розпорошити» голоси у першому
турі, підкуп виборців за допомогою фінансів з бюджету та поза-

бюджету, зокрема монетизація
субсидій і одноразові виплати.
Нардеп також поскаржилася
на реєстрацію однофамільця –
Юрія Тимошенка, який забрав
частину голосів.
«Це все говорить про те, що
президент не збирався проводити чесні вибори, в яких усі
кандидати знаходяться в рівних
умовах», – підкреслила Юлія

Тимошенко.
Попри це, лідерка партії
«Батьківщина» заявила, що не
оскаржуватиме результати виборів.
«Ми не підемо до суду, і причина цього дуже проста. Під час
проведення виборів ми неодноразово звертались до судів, але
всі спроби були марними. Діюча
судова система приватизована

Порошенком. Ми просто втратимо час і будемо покладати
надію на те, що немає ніякого
змісту, адже судової системи
в Україні не існує», – заявила
Юлія Тимошенко.
Водночас Юлія Тимошенко
наголосила на тому, що наразі
вона та її команда продовжує
роботу над відродженням України. І, незважаючи ні на що,
політик буде використовувати
усі можливості для реалізації
«Нового курсу України»: «Не
чекаючи 2-го туру, ми продовжуємо нашу роботу по посиленню наших команд, над
«Новим к у рсом», ми починаємо реалізовувати роботу
всіх національних платформ.
Ми включаємо усі наші сили
і можливості. Тільки вперед!
Не зупинятись ні на хвилину –
в цьому є запорука нашої надії
на перемогу на парламентських
виборах та перезавантеження
усієї системи. Тому вже після
парламентських виборів ми
розпочнемо епоху відродження країни. Ми об’єднуємо наші
зусилля. На парламентських виборах ми зможемо довести нашу
справу до завершення, втілити
Новий курс, повернути країні
справедливість», – резюмувала
лідер партії «Батьківщина» Юлія
Тимошенко та подякувала усім,
хто її підтримав.

Звернення Анжеліки
Лабунської до жителів
Житомирщини
Шановна громадо
Житомирської області!
Шановні виборці! Разом ми
йдемо довгим та непростим шляхом, який не вимірюється виборами. Адже це – дорога до світлого
майбутнього України, дорога до
миру та процвітання нашої держави. І ми не зупинимося, поки
разом не пройдемо її до кінця.
Сьогодні від імені Житомирської обласної партійної органі-

зації ВО «Батьківщина» я хочу
подякувати всім, хто підтримав
на виборах Президента України
нашого лідера – Юлію Тимошенко.
Я знаю, ви вірили, ви працювали,
ви зробили усе від вас залежне для
перемоги. І саме завдяки вам Юлія
Тимошенко сьогодні має на виборах другий результат по Житомирській області.
Але після виборів життя не
закінчується, тож у нас з вами попереду ще багато роботи. Зараз
наше головне завдання – не дати
діючій владі знівелювати результати волевиявлення українського

народу та не допустити фальсифікацій у другому турі виборів. Головне – навчити владу поважати
вибір людей і розуміти, що чесні,
демократичні президентські вибори
означають чесні парламентські вибори, які відбудуться вже цієї осені.
Тому ще раз дякую усім за підтримку та закликаю не опускати
руки, а готуватися до нового етапу
боротьби за майбутнє України,
який розпочався просто зараз.
Голова Житомирської
обласної партійної
організації ВО «Батьківщина»
Анжеліка Лабунська
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КОЛОНКА
Микола
ЧЕРЕДНІК,
депутат
Богунської
районної ради
м. Житомир,
засновник
«Інституту
Розвитку
Житомира»

Чесних шляхів
перемогти в другому
турі Порошенко не має
Не потрібно говорити, що 30%
виборців, які віддали свій голос Зеленському, є «поганими людьми»,
«недорослим суспільством» тощо.
Це результат провальної політики
Порошенка в більшості сфер.
У 2014 році з результатом 54%
нинішній Гарант мав унікальну
можливість реформувати та модернізувати країну. Зараз він отримав менше 16%. Якщо забрати усі
надбавки до пенсій, інші соціальні
виплати та скуповування голосів –
відсоток буде ще меншим.
Це результат того, що в країні
досі немає справедливості. Результат того, що нікого з чиновників та
правоохоронців не покарано за
розстріли на Майдані. Результат
кадрових призначень на найвищі державні посади кумів, друзів,
хабарників та корупціонерів.
Суди, прокуратура, податкова,
митниця досі залишаються нереформованими.
Нинішній Президент мав більшість у парламенті й уряді і міг реалізувати всі свої плани та програми.
І коли він зараз говорить, що має
план, виникає запитання, що ж заважало за цей час його реалізувати.
Як показали результати, люди
не вірять старій системі й усім тим,
хто був при владі. Тому особисто
в мене немає сумніву, що в другому
турі Зеленський отримає перемогу.
Але залишається відкритим питання, чи зможе команда Зеленського
захистити результати.
У першому турі членами дільничних виборчих комісій були
представники усіх кандидатів, що
гарантувало мінімальну можливість маніпуляцій та фальсифікації
результатів. У другому турі членів
ДВК будуть подавати лише учасники другого туру. Чи зможе за цей
короткий час команда Зеленського
знайти близько 210 тисяч членів
комісій та близько 60 тисяч спостерігачів, які зможуть проконтролювати та забезпечити чесний
підрахунок голосів?
Порошенко має велику агітаційну та партійну мережу по всій
країні, яка разом з районними та
обласними адміністраціями може
організувати «правильний» підрахунок голосів.
На мою думку, чесних шляхів перемогти в другому турі Порошенко
не має. Соціологія та результати
виборів у першому турі – це підтверджують.
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Які романси співають
розкрадання коштів
Руслан Мороз

У березні цього
року Житомирським
відділом поліції ГУ
НЦ в Житомирській
області до Єдиного
реєстру досудових
розслідувань внесені
відомості про злочин
та розпочато досудове слідство відносно
зловживань в системі
управління культури
та туризму Житомирської обласної державної адміністрації.
Поліція, корупція, губернатор та управління культури…
Що пов'язує людей міцніше за
родинні зв'язки? Гроші! Так вже
історично склалося, що саме вони
пов'язують людей міцніше, ніж
найсильніше кохання, бо це кохання до грошей.
Ми вже неодноразово розповідали на шпальтах нашої газети про фактори розкрадання
в управлінні культури та туризму
ЖОДА. Але що змінилося з того
часу? Ми зверталися до голови
Житомирської обласної державної адміністрації Ігоря Гундича
та голови Житомирської обласної
ради Володимира Ширми. Не дочекавшись належного реагування,
ми звернулись до Житомирської
обласної прокуратури, звідки
наш лист був спрямований до
місцевої прокуратури, яка зі свого
боку 21 лютого 2019 року направила листа на адресу начальника
слідчого відділу Житомирського
відділу поліції ГУ НЦ в Житомирській області підполковника
С. В. Рудницького для невідкладного внесення до Єдиного реєстру
досудових розслідувань відповідно
до ст. 214 КПК України відомостей
про злочин та початку досудового
слідства. Але керівництвом Житомирського відділу поліції ця
вказівка була проігнорована. Ми
були змушені звернутися до суду,
відтак 15 березня слідчий суддя
Богунського районного суду міста
Житомира С. М. Полонець, керуючись статтями 214, 303, 304, 307, 309
КПК України, виніс ухвалу задовольнити скаргу та зобов'язав уповноважену особу Житомирського
ВП ГУ НП в Житомирській області внести відомості до Єдиного
реєстру досудових розслідувань
та розпочати досудове слідство.
Але при особистому звернен-

ні до міського відділу поліції нам
вдалося отримати витяг з ЄРДР
про внесення таких відомостей
аж 22 березня 2019 року. Це незважаючи на те, що за законом
такі відомості вносяться протягом
24 годин від моменту, коли стало
відомо про злочин. Тобто знову керівництво слідчого відділу Житомирського відділу поліції ГУ НП
в Житомирській області в особі начальника відділу С. В. Рудницького
намагалося проігнорувати ухвалу
суду, і тільки після направлення
скарги до Генеральної прокуратури України вдалося досягти мети.
Отримавши витяг з ЄРДР, ми
були, як заявники, дуже здивовані
кваліфікацією кримінальної справи за ч. 1 ст. 358, тобто за статтею,
яка передбачає відповідальність
за підроблення документів, печаток, штампів та іншого! Адже
в матеріалах, надрукованих у нашій газеті, скаргах до керівництва
області, прокуратури та поліції
йшлося про розкрадання грошових коштів, розкрадання майна,
перевищення службових повноважень, корупцію та інші подібні
злочини! Склалося враження, що
поліція не зацікавлена в розслідуванні даного злочину, скоріше,
цілої низки злочинів в системі
управління культури та туризму
Житомирської ОДА. Крім того,
у витягу з реєстру зазначено прізвище старшого слідчого у справі – Липко Андрій Юрійович.
На сайті податкових декларацій
ми знаходимо інформацію, що,
отримуючи на місяць приблизно
10 000 грн заробітної плати, Андрій Юрійович має дружину, яка
отримує заробітну плату в громадській організації «Освітній
простір «Синергія». Переходячи
на сайт, де зареєстровано дану
організацію, ми бачимо, що
керівником там зазначено Годовану Олесю Миколаївну. Знову
повертаючись до декларацій, ми
знаходимо, що її чоловік – Годований Руслан Миколайович,
який у Житомирській обласній
раді попереднього скликання
був головою бюджетної комісії,
а з 21.02.2014 року був обраний заступником голови Житомирської
обласної ради. Руслан Годований
є членом координаційної ради
з питань сприяння у розвитку
громадянського суспільства в області. Саме координаційна рада
координує процеси, пов’язані із
бюджетом участі, фінансової підтримки ініціатив громадськості.
Тобто немає сенсу пояснювати,
що Руслан Годований мав та досі
має пряме відношення до виділення коштів, спрямованих на
діяльність громадських організацій, афілійованих з управлінням

 Схема зв'язків між фігурантами кримінального
впровадження та високопосадовцями

культури та туризму ЖОДА. До
речі, дуже цікаво буде дізнатися,
яким чином або в який спосіб
старший слідчий слідчого відділу Житомирського відділу поліції
ГУ НЦ в Житомирській області
Липко А. Ю. збирається розслідувати фінансові оборудки, від
яких має якусь копійчину його
власна дружина.
Ми також продовжуємо розслідування зловживань у системі
управління культури та туризму
Житомирської ОДА. Раніше ми
вже писали про посередника
в отриманні коштів, яким виявився Центр народної творчості Житомирської обласної ради та приєднаний до нього у березні 2018
року сектор кіномистецтв. Маючи
на балансі утримання суцільний
мотлох, керівництво управління
культури та туризму за допомогою
виконуючої обов'язки директора
центру з січня 2019 року Альони
Сердечної списує колосальні кошти на зарплати відсутнім працівникам та на оренду приміщень,
де зберігається практично сміття.
Ми зверталися як до керівництва
Центру народної творчості в особі Альони Сердечної, так і до

начальника управління культури та туризму ЖОДА Тетяни
Парфентієвої із запитами щодо
надання публічної інформації про
штатний розклад та розміри отриманої заробітної плати. Жодної
відповіді по суті! Якщо точніше,
відповідь була в формі відписки
з посиланнями на норми закону,
які взагалі не стосуються запита
та затребуваної інформації.
Довелося вчергове звертатися
до суду та чекати на його рішення.
Чому нас так цікавить заробітна
плата працівників управління?
Адже ми знову звертаємося до
мережі Інтернет та знаходимо
транзакції коштів, спрямованих
на виплату зарплати. Судячи із
зазначених там сум, працівники
управління культури та туризму
ЖОДА за 2017–2018 роки отримували майже по 600 відсотків
премій та надбавок!!! Це щось
неймовірне! Але для того, щоб
спростувати або підтвердити ці
розрахунки, нам і потрібні відповіді на наші запити. Але запити є,
а ось відповідей – жодної! Тому ми
маємо всі підстави вважати наші
припущення правдою. Крім того,
керівники управління культури
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фінанси, або Як продовжується
у сфері культури
подали електронні декларації, зокрема керівник управління Тетяна
Парфентієва зазначила суму заробітної плати за 2018 рік – 420 079
гривень, що означає майже по
35 тисяч гривень на місяць. Але
ми маємо докази, що ця сума значно занижена.
Продовжуючи тему зловживань, неможливо обійти увагою
чергову фірму-прокладку, також
практично сімейний бізнес, побудований Світланою Володимирівною Ярмолицькою, виконуючою
обов'язки заступника начальника
управління – начальника відділу
культурно-мистецьких установ
управління культури та туризму
Житомирської обласної державної
адміністрації. Це творіння має назву «Комунальна установа «Житомирський обласний туристичний
інформаційний центр» Житомирської обласної ради». Керівником
цього закладу зазначено Кравчука
Василя Володимировича. Нехай вас
не вводять в оману різні прізвища,
адже Василь Володимирович – рідний брат Світлани Володимирівни,
тієї самої виконуючої обов'язки
заступника начальника управління культури. У цій же установі
працює, а точніше рахується, ще
одна близька родичка Світлани
Ярмолицької – Вероніка Соболєва, дружина Василя Кравчука, яка
фактично працює журналісткою
телеканалу «Союз-ТВ». До слова,
Вероніка Соболєва була серед переможців щорічного обласного творчого конкурсу до Дня журналіста
у 2018 році. Нагороди переможцям
вручав заступник голови Житомирської ОДА Ярослав Лагута 8 червня
2018 року. До того ж Вероніка Соболєва вказана серед працівників
Центру народної творчості ЖОР,
але жодного разу там не з'являлася
на роботу, отримуючи справно
зарплату, яка складається з надбавок за складність та напруженість,
а також премії. Адже не з’являтись
у Центр народної творчості – це
дійсно складно та напружено.
А серед співробітників Житомирського обласного туристичного
інформаційного центру короткий
час числився й син Світлани Ярмолицької. Особливістю діяльності
цього центру є також те, що частина майна передана йому з Центру
народної творчості. Хоча в установчому документі Центра народної
творчості чітко прописано, що
будь-яка безоплатна передача майна забороняється. Так що розібрати
зараз, де чиє майно, дуже складно
навіть для фахівців. Також маємо
інформацію, що відповідальними
особами до управління статистики
не подано фінансовий звіт (баланс)
за 2018 рік, термін подачі якого до
28 лютого, а термін в Управлінні

 Ухвала суду ЦНТ

 Відповідь на запит
казначейської служби – до 15 січня 2019 року. Адже саме в балансі
відображаються усі матеріальні та
нематеріальні активи, простими
словами, все майно та усі витрати.
Сьогодні вже 2 квітня 2019 року.
Схоже, у такий нехитрий спосіб,
розрахований на дурників, керівництво вирішило приховати,
аби не було доведено внесення
завідомо неправдивої інформації
у баланс та аби не понесла відповідальність головний бухгалтер,
яка ще до інциденту була начебто
«своєю». Виникає елементарне
питання: за які такі заслуги тоді
отримували надбавки за складність
та напруженість в роботі, а може,
і не зовсім в роботі, а також премії
головний бухгалтер та в. о. директора Сердечна А. В.? Аналізуючи
вищевикладене, розуміємо, що
надбавки та премії отримують
у цій системі тільки наближені та
«свої» і неважливо за що. Не менш
цікаво, що з моменту призначення
на посаду в. о. директора Центру
народної творчості Сердечної А. В.
минуло майже три місяці, а віз
і нині там – майно, а точніше те, що
вже прийшло до стану непотребу,
сектору кіномистецтва продовжує
з’їдати грибок. І бюджетні кошти
продовжує Сердечна витрачати
на утримання цього грибкового
мотлоху. А кошти немалі – 15 тис.
у місяць. Працівнички ж як не
з’являлись у сектор кіномистецтва,
розташований по вул. Грушевського, 100, так і не з’являються. Але
от зарплату отримують вчасно

і, звісно ж, надбавки за складність
та напруженість, і премії. Чи не
пора звільнити за невідповідність
такого керівника? Мабуть, про
відповідальність за зловживання
службовим становищем дами-керівниці і не думають.
Наостанок ми пропонуємо переглянути, що саме відбувається із
закупівлями управління культури.
Серед дуже цікавих речей, яким
ми присвятимо окрему статтю
в газеті, можемо побачити прізвище начальника відділу планово-фінансової роботи – головного
бухгалтера управління культури
та туризму ЖОДА Олени Анатоліївни Подік. Згідно з декларацією, вона зареєстрована в селі
Тетерівка. Чоловіком її за тією ж
адресою зареєстровано фізичну
особу-підприємця Анатолія Олександровича Подіка, який, за даними сайту https://clarity-project.info/
tenderer/2061603735, за останні роки
підписав договорів на суму більше
чотирьох мільйонів гривень, виконуючи замовлення переважно
державних структур, що працюють в напрямку культури та освіти.
Зрозуміло, що знову жодної корупційної складової. Анатолій Подік є
депутатом Житомирської обласної
ради від блоку Петра Порошенка,
заступником голови постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності, середнього і малого
бізнесу, будівництва, транспорту
та зв’язку. Протягом трьох років
через його фірму пройшло більше

 Відповідь на запит Управління культури і туризму
100 мільйонів бюджетних коштів.
При цьому, зазирнувши в судовий
реєстр, можна побачити десятки
судових впроваджень, де фігурують
фіктивні обсяги виконаних робіт.
Поліція проводить розслідування
цих мільйонних розтрат.
Ми продовжуємо журналістське розслідування в сфері культури в Житомирській області. З відкриттям досудового провадження
ми постійно контролюємо розслідування та надаємо слідству всі ві-

домі нам факти, але складається
враження, що керівники слідчого
відділу Житомирського відділу
поліції ГУ НЦ в Житомирській
області намагаються затягнути
справу. У планах – якомога ширше висвітлювати хід розслідування
та підготувати звернення до поліції з метою посилення уваги до
справи і максимально об'єктивного
розслідування з урахуванням всіх
епізодів розкрадань та оборудок.
Чекайте, далі буде…
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Річні доходи мера міста та очільника
області: що декларують чиновники
Анастасія Ліберман

Журналісти «20 хвилин» продовжують
моніторити подані
е-декларації місцевих
обранців та народних
депутатів від Житомирщини.

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич за
2018 рік отримав 365 тис. 93 грн
зарплати та 20 тис. 408 грн від надання майна в оренду. Готівкою він
декларує 451 тис. гривень та 18 тис.
доларів (приблизно 500 тис. грн).
Відповідно до дек ларації
ще з 2015 року у користуванні
Ігоря Гундича є 1620949 кв.м.
землі. З них дві ділянки – 4 га та
2 га – у 2015 Ігор Петрович отримав
у спадок. Ще три ділянки – 112,

20 та 22 гектари – Ігор Гундич взяв
в оренду у держави на 49 років
«для ведення фермерського господарства» і в березні 2016 року
на 47 років здав їх в суборенду
«ФГ “Елітне-Агр”» – власному ж
підприємству. Землю Ігор Петрович взяв в оренду у рідному селі
Буряки.
За минулий рік мер Житомира
Сергій Сухомлин отримав 221 тис.
629 грн зарплати.
Інших джерел доходів у місь-

кого голови немає, а його дружина
Світлана за минулий рік отримала
894 тис. 100 грн доходів від зайняття підприємницькою діяльністю,
120 тис. грн дивідендів від власного ТОВ «Візаж» та зарплату на
власних підприємствах: 107 тис.
12 грн за основним місцем роботи
в ТОВ «Кон Брю» та 85 тис. 466 грн
в ТОВ «Каденція», де вона працює
за сумісництвом. Також минулого
року Сергій Сухомлин отримав
45 тис. 682 грн коштів на дитину,

видані усиновлювачу згідно з рішенням суду. Ці гроші належать
дочці Софії.
На банківському рахунку
мера в Приватбанку – 190 тис. грн
(за 2017 рік було 160 тис. грн). Готівкові кошти Сергія Сухомлина продовжують зменшуватися: він декларує 82 тис. доларів, 7 тис. євро
та 125 тис. гривень (у 2016 році
було 102 тис. дол., 18 тис. євро та
230 тис. грн, у 2017 році – 91 тис.
дол., 9 тис. євро та 180 тис. грн).

Рятувальники
З 1 квітня
закликають громадян
на Житомирщині
заборонено ловити рибу не провокувати пожежі
у природних екосистемах

Порушення правил рибальства у період нересту
риби передбачає покарання у вигляді штрафу.
Розпорядження про заборону ловлі
риби з 1 квітня на території області підписав голова ОДА Ігор Гундич. Про це
інформує прес-служба відомства. З 1 квітня на Житомирщині розпочинається весняно-літня нерестова заборона на лов
водних біоресурсів, а також використання
моторних маломірних суден. Відповідно до затвердженого розпорядженням
плану заходів, під час нерестової заборони управлінням Державного агентства
рибного господарства у Житомирській
області, екологічною інспекцією та поліцією будуть проводитися спільні рибоохоронні рейди.
Ці рейди мають на меті виявляти
порушників, готувати матеріали про
притягнення до відповідальності, виявляти факти незаконного використання

моторних маломірних суден. У межах нерестової
заборони буде посилено
контроль за роботою водозабірних споруд та рівневим режимом роботи малих ГЕС. Крім того, будуть
проводитися перевірки на
ринках у місцях реалізації
водних біоресурсів.
Забороняється вилов
водних біоресурсів у такі
строки:
– на річках та їх притоках з 1 квітня до 20 травня 2019 року;
– на водос ховища х
та ставках з 1 квітня до
10 червня 2019 року;
– у н ов о с т в ор е н и х
водних об’єктах, а також
у придатковій системі річок та інших водних об’єктів з 1 квітня
до 30 червня 2019 року.
Крім того, лов раків також забороняється з 15 липня до 5 вересня. На період
весняно-літньої заборони дозволяється
любительський і спортивний лов риби
з берега в межах населених пунктів, розташованих на берегах водойм і річок,
та за межами місць нересту однією поплавковою або донною вудками з одним
гачком і спінінгом.
Порушення правил рибальства під
час нерестової заборони карається як накладенням штрафів, так і притягненням
до адміністративної відповідальності.
Сума штрафів за порушення правил
рибальства становить від 34 до 170 грн,
за грубе порушення правил рибальства –
від 340 до 680 грн.
Якщо ви стали свідком порушень
рибальства, повідомляйте на телефони
«гарячої лінії» управління Державного
агентства рибного господарства у Житомирській області: (0412) 24‑57‑81, (067)
414–60–74.

Рятувальники нагадують,
що легковажне ставлення,
примножене на небезпечні для екосистем погодні
умови, у більшості випадків
може призвести до катастрофічних наслідків.
І те, що основною причиною виникнення пожеж на відкритих територіях
є саме людський фактор – можна легко
підтвердити вражаючими статистичними
показниками. Лише з початку березня
вже маємо 7 тисяч 219 випадків загорянь
на відкритих територіях та у природних
екосистемах.
Зокрема, на Житомирщині 23 та 24 березня вогнеборці ліквідували більше 30-ти
загорянь сухої трави та сміття. 26 березня
у Мирополі горіла будівля,
причиною загоряння якої
найімовірніше стало те, що
господар неподалік спалював
сміття. Коли багаття начебто
й потухло – поїхав собі геть,
а вітер, скоріш за все, роздмухав вогонь, який перекинувся
на господарську будівлю.
Тож, зважаючи на заг розу виник ненн я заго рянь під час підвищення
температурних показників,
Державна служба України
з надзвичайних ситуацій
звертається до населення
з проханням не провокувати пожежі на відкритих
територіях та дотримуватися елементарних правил
безпеки під час відпочинку
на природі.

Категорично забороняється:

• створювати смітники та спалювати
відходи;
• розводити багаття у лісі та лісопосадках;
• палити, кидати у лісі та лісопосадках
непогашені сірники та недопалки;
• залишати у лісі просочене бензином,
гасом, мастилом або іншими горючими
речовинами ганчір’я;
• спалювати стерню та рослинні залишки на сільськогосподарських полях;
• дозволяти дітям бавитися із сірниками
та запальничками.
Шановні громадяни! Якщо ви помітили
займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за
номером «101». Пам’ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної
безпеки застереже від трагічних наслідків
та матеріальних збитків.
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Точка зору

Без сенсацій не обійшлось,
але несподіванки не сталося:
роздуми про вибори Президента

Микола Корзун

Те, що сталося у неділю, 31 березня 2019го року, називають порізному. Сенсаціями,
сюрпризами, несподіванками і всілякими
іншими непередбачуваними обставинами.
Насправді все відбулося за
очевидними правилами політики і розвитку громадської думки,
про які ми знали (принаймні –
повинні були знати), але на які
до певної пори не хотіли чи не
бажали звертати уваги. Адже насправді більшість українців (житомирян у тому числі) прекрасно
знали, що країна (їх місто, село
і область в цілому) рухається
у неправильному напрямку, який
негайно пора змінювати.
Власне, так і сталося. Щоправда, напрям і характер «розвороту» поки що до кінця і у всіх
деталях не всі бачать, але він відбувається. Перший тур виборів
став остаточним вердиктом
і підсумком діяльності старого класу українського політикуму. Так звана стара українська «політична еліта» зазнала
величезної пробоїни у своєму
судні, яке вже давно треба було
модернізувати. І прикладів тому
дуже багато. По-перше, результат
головного переможця президентських змагань переконливо засвідчив, що країна не хоче йти
у фарватері «покращення» життя
«по-новому». Володимир Зеленський став уособленням очікувань, надій та сподівань цілого
покоління людей, які не бачили
життя в «есесесері», хоча не знають точно і достеменно, як треба

жити й працювати, щоб було
так, як «у людей». Сьогодні на Зеленського сиплються зауваження, звинувачення, перестороги
стосовно його непідготовленості
до серйозної справи управління
країною під час системної кризи,
яка нинішніми виборами однозначно не завершиться. Але головне вже зроблено: країна сказала,
і країна висловилася більше, ніж
переконливо. Так, це поки що
«крик душі», поки що – бажання
і протест, поки що – відсутність
чіткого бачення і чітких орієнтирів. Але водночас це – сигнал
до того, що пора завершувати із
практикою «любих друзів», пора
розпочинати справжні реформи
замість тих косметичних імпульсів, які розпочиналися і водночас завершувалися здебільшого
на декларативному рівні. Це –
прості і всім відомі речі, які однозначно враховують у своїх
планах представники команди
Володимира Зеленського. Хоча
остаточна доля посади Президента України буде вирішуватися
21 квітня 2019 року, певні висновки і післявиборчі уроки можна
і треба зробити вже сьогодні.
Якщо результат Володимира
Зеленського великою мірою був
передбачуваним (хоча й сьогодні
не всіма зрозумілим і осмисленим), то друге місце Петра Порошенка стало наслідком його
агресивної, повномасштабної, небачено затратної передвиборчої
кампанії. Попри помилки штабу
Юлії Тимошенко, які не дозволили лідерці «Батьківщини» потрапити до другого туру виборів,
штаб нинішнього Президента
України спрацював на цілком
задовільному рівні у власноруч
створеній системі політичних
координат. Тобто Петро Порошенко максимально вичавив
зі своєї президентської вершини все, що зміг. Це і брудні
політичні технології із висуванням технічних кандидатів, а особливо – чоловіка із
прізвищем Тимошенко. Це –
і елементарний підкуп виборців, насамперед пенсіонерів, які
у масі своїй (до 70%) і склали серцевину електорату, що підтримав Порошенка у першому турі.
Пенсії, компенсації, індексації
все ж таки зробили свою справу.
Але далі Президент України постане перед вибором: або ж і далі
упродовж трьох тижнів активно
«підгодовувати» потенційних
прихильників із числа пенсіонерів, бюджетників, силовиків
і військових, або ж перенести

головні акценти своєї агітації на
молодші покоління українців,
яких Петро Порошенко начебто «вже почув». Щоправда, для
серйозних кроків у Петра Олексійовича часу майже не залишилося, а знайти певний унікальний
прийом, який забезпечить його
другу президентську перемогу,
буде надзвичайно важко.
Дуже показовим і майже сенсаційним став результат лідерки
«Батьківщини» Юлії Тимошенко. Ще три місяці тому в Україні
ніхто не сумнівався у тому, що
Ю. В. Тимошенко однозначно
буде у другому турі з виборів
Президента України. Хто буде
другим учасником і конкурентом
Юлії Володимирівни – ніхто не
міг сказати, але сталося так, що
якраз лідер «Батьківщини» знову
зазнала невдачі. Причин декілька, але головна полягає у тому,
що штаби і партійні осередки
«Батьківщини» виявилися вкрай
небоєздатними, навіть яловими
та бездіяльними, і покладалися лише на харизму самої Юлії
Тимошенко. Вона працювала без
утоми і зробила вдвічі більше,
ніж можна було зробити кандидатові на посаду Президента
України. Але Юля не виконала
свого головного завдання – вона
не підготувала партію до наполегливих і виснажливих виборчих
змагань. Стартувавши з позицій
беззаперечного лідера, Ю. В. Тимошенко так і не використала свого величезного потенціалу, який
вона підготувала і навіть задекларувала у своїй президентській
програмі. Адже сьогодні ніхто із серйозних аналітиків та
фахівців-політологів не стане
сперечатися із тим, що саме
лідер «Батьківщини» запропонувала виборцям Україні
найсерйозніший і найдосконаліший програмний документ – «Новий курс України».
Але при цьому важливо було не
лише створити програму, але
й донести її до свідомості чи
хоча б до відома виборців. На це
у Юлії Тимошенко не вистачило
сил, а партійці із «Батьківщини»
виявилися неготовими до такої
роботи. У підсумку завершальний етап своєї передвиборчої
кампанії Ю. В. Тимошенко провела у звичному для себе режимі.
Вона здебільшого зверталася до
представників протестного електорату і здебільшого – виборців
із сільської місцевості. Науковці,
службовці, бізнесмени, силовики
за великим рахунком випали із
орбіти прискіпливої уваги «Бать-

ківщини» якраз на фініші передвиборчої кампанії. Ось чому Юлії
Володимирівні і забракло сил,
аби пробитися до другого туру
виборів. Але це аж ніяк не означає, що Юлія Тимошенко зникає
з поля активних гравців української політики. Вона однозначно
змушена вдаватися до негайних
і блискавичних, але водночас
продуманих реформ всередині
партії, бо вже за місяць-другий
«Батьківщина» розпочне свою
парламентську кампанію.
Фактичного фіаско зазнав
на президентських виборах іще
один ветеран української політики Анатолій Гриценко. Його 5-е
підсумкове місце можна вважати
закономірним підсумком потенційних можливостей Анатолія
Степановича. Кампанія лідера «Громадянської позиції»
нічим особливим не відрізнялась. Хіба що певною млявістю, інерційною швидкістю
свого проведення без чітких
імпульсів посилення чи прискорення. Навіть об’єднавчі
зусилля Анатолія Гриценка,
якого на початку березня підтримало декілька кандидатів
(Садовий, Добродомов), не принесли його кампанії помітного
підсилення. Натомість штаб
Гриценка витрачав багато часу
на всілякі моралізаторські дії із
засудження тих кандидатів, хто
ще не знявся на користь лідера
партії «Громадянська позиція».
Щодо перспектив А. С. Гриценка
на парламентських виборах, то
вони, безумовно, залишаються
вагомими, але лише за певних
умов. І найпершою такою умовою має стати прискіпливий
аналіз нинішньої кампанії і встановлення чітких та конкретних
висновків. Окрім всього, «Громадянська позиція» має визначитися із своїм ідеологічним кредо,
бо, швидше за все, восени вибори
до парламенту якраз і можуть визначатися чіткістю ідеологічних
орієнтацій.
У цьому стосунку найкращим результатом і своєрідним
відкриттям нинішніх президентських виборів можна
вважати успішний дебют у великій політиці Ігоря Смешка.
Упродовж усієї кампанії його
намагалися активно не помічати
кандидати-фаворити, які посідали місця у першій десятці учасників президентських змагань.
Водночас його називали технічним кандидатом, який начебто
мав працювати на користь Петра
Порошенка. Йому приписували

зв’язки із Медведчуком, Кучмою,
Коломойським. Його називали
«кагебістом» і весь час нагадували
про «отруєння» Віктора Ющенка.
Але він переконливо працював
і не втомлювався доводити, що
має цілком адекватну і зрозумілу багатьом українцям програму
відновлення керованості країною,
запровадження швидких і дієвих
заходів боротьби із корупцією,
створення середнього класу як
фундаменту демократії в Україні.
Цікаво, що Ігореві Смешку вірили і зрештою повірили більше
мільйона виборців України. Це
найкращий результат новачка
і нового політичного обличчя
української політики за усі часи
незалежності України. До речі,
у Ігоря Смешка міг бути куди потужніший результат на виборах
31 березня 2019-го року, якби не
спрацювала потужна схема: «так,
він достойний і навіть найкращий, але він маловідомий і тому –
непрохідний». Але відтепер Ігоря
Смешка вважають важковаговиком української політики, і можна
очікувати на його серйозну участь
у парламентських виборах восени
2019-го року. Тим паче, що саме
Ігор Смешко обстоює і наполягає
на тому, що в Україні має вже за
кілька років нарешті сформуватися потужна двопартійна система у політичному житті країни.
І одну із партій, яка має намір
проголосити консервативно-демократичну ідеологію, взявся
будувати Ігор Смешко.
Важко сказати, наскільки
прогнозував свій посередній показник на виборах Президента
України Олег Ляшко, але те, що
виборці «наїлися» витівок кандидата із вилами та коровою, продемонстрував скромний сьомий
результат лідера Радикальної
партії. Хтозна, чи зможе отямитися від такого удару сам Олег
Ляшко, але питання про потрапляння Радикальної партії
до майбутнього парламенту
України сьогодні постало на
повний зріст. Очевидно таке питання вже не стоїть тепер перед
«Свободою», яка не змогла провести повноцінну президентську
кампанію, а її кандидат Руслан
Кошулинський несподівано опинився у таборі аутсайдерів-невдах
за підсумками голосування 31 березня 2019-го року.
Власне кажучи, підсумки виборів, які ще не завершилися,
будуть ще жваво обговорювати,
але деякі висновки зрозумілі вже
сьогодні. Ними ми з вами охоче
поділилися.
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На Житомирщині на хабарі у 35 тисяч
доларів США погорів голова сільської ради
Хабарника затримали під час отримання
другої частини неправомірної вигоди.

У рамках кримінального провадження поліцейські з’ясували, що
фігурант вже наприкінці лютого
отримав перший транш – 5 тисяч
доларів США. Момент передачі
другої частини неправомірної грошової вигоди був ретельно задокументований правоохоронцями,
а фігурант одразу після одержання
коштів – затриманий у порядку
ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу
України», – інформують у поліції.
Під час огляду належного йому
автомобіля ВАЗ 2108 поліцейські
вилучили предмет хабаря. У подальшому під час санкціонованого
обшуку у будинку затриманого
правоохоронці виявили та вилучили кошти у національній та
іноземній валюті еквівалентом
близько 300 тисяч гривень.
Триває досудове розслідування
кримінального провадження за
ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції,
обіцянки або одержання неправо-

Увечері 26 березня детективи
Слідчого управління ГУНП та
працівники Управління захисту
економіки в Житомирській області ДЗЕ Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури області затримали голову
однієї із сільрад Чуднівського
району під час одержання ним
другого траншу неправомірної
грошової вигоди. Про це повідомляє відділ комунікації поліції
Житомирської області.
«Сільський голова вимагав
грошову винагороду за позитивне
вирішення питання щодо надання у користування нерозподілених часток (паїв) та підписання
відповідних договорів оренди
земельної ділянки.

мірної вигоди службовою особою)
Кримінального кодексу України.
За подібні дії чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від
8 до 12 років з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк
до 3 років, з конфіскацією майна.
Прокуратура Житомирщини
готує апеляцію на ухвалу суду
про обрання домашнього арешту
сільському голові, підозрюваному
в одержанні 35 тис. доларів США
неправомірної вигоди. Про це повідомила прес-служба відомства
29 березня.
«В апеляційній скарзі прокуратура області наполягатиме
на обранні сільському голові,
який, використовуючи службове
становище, вимагав та одержав
неправомірну вигоду в особливо
великому розмірі, запобіжного заходу у виді тримання під вартою
без права внесення грошової застави»,– інформують у прокуратурі
Житомирської області.

У Коростені вулична
суперечка закінчилася
смертю чоловіка

У Житомирі двоє
нетверезих молодиків
впали з мостів

Конфлікт на одній з коростенських вулиць мав
трагічний фінал.

Одного й того самого
дня – 26 березня – у Житомирі зареєстрували 2 випадки
падіння з мостів.

У результаті сутички ще один чоловік
опинився на лікарняному ліжку. Як повідомляють у відділі комунікації поліції
Житомирської області, подія сталась увечері 28 березня у м. Коростені.
«Близько 23 години до Коростенського
відділу поліції надійшло повідомлення
від медиків про те, що на одній з вулиць
райцентру констатовано смерть чоловіка.
За вказаною адресою виїхала слідчооперативна група поліції. Під час огляду
тіла загиблого, як з’ясувалось, 28-річного
місцевого жителя, було виявлено поранення грудної клітини. Остаточну причину
смерті невдовзі визначить судово-медична
експертиза.
Окрім того, з місця події каретою
«швидкої» було доставлено до медичного
закладу ще одного чоловіка, знайомого
загиблого, 21-річного жителя райцентру
з тілесними ушкодженнями», – інформують у поліції.
– З’ясовуючи обставини події під час
першочергових заходів, ми встановили,
що у потерпілих з невідомими того вечора
виник вуличний конфлікт, попередньо
з хуліганських спонукань, який переріс
у бійку. У результаті старшому чоловікові
було завдано смертельне поранення гострим предметом, а молодший отримав

тілесні ушкодження, зі ступенем яких
нині визначаються медики, – розповів начальник Коростенського відділу поліції
Михайло Старовойт.
Ймовірного вбивцю затримали по гарячих слідах. «У ході подальших дій за
обґрунтованою підозрою у причетності до
тяжкого злочину правоохоронці затримали 32-річного жителя райцентру. Раніше
чоловік уже притягувався до кримінальної
відповідальності за злочини, пов’язані
з незаконним обігом наркотиків», – повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.
Обставини та усі причетні до події
особи встановлюються у рамках розпочатого за ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ
кримінального провадження. За чинним
законодавством навмисне позбавлення
життя людини карається ув’язненням на
строк від 7 до 15 років.

Обоє молодих чоловіки з тяжкими
травмами були госпіталізовані до медичних закладів. Як повідомляють у відділі
комунікації поліції у Житомирській області, 26 березня близько 19-ї години на
телефонний номер «102» зателефонувала
жінка і повідомила, що кілька хвилин тому
невідомий чоловік перехилився через огорожу на мосту у мікрорайоні Поділля і впав
униз.
«На місце події виїхали медики та
слідчо-оперативна група Житомирського відділу поліції. Постраждалого, яким
виявився 25-річний житель м. Бердичева, лікарі «швидкої» госпіталізували до
реанімаційного відділення. Попередньо
з’ясовано, що чоловік був напідпитку і не
втримав рівновагу біля огорожі.
Ще одне повідомлення про аналогічний
випадок надійшло до поліції близько 22
години. На цей раз у житомирському парку
відпочинку впав 17-річний юнак, житель
Ємільчинського району, який пересувався
по металевій конструкції підвісного мосту.
З тяжкими травмами медики доставили
парубка до лікарні.
Поліцейські з’ясували, що ризикованій витівці хлопця передувало вживання

алкоголю. Обидві події належним чином
зареєстровані, й за ними тривають перевірки», – інформують у поліції.
Водночас поліцейські застерігають громадян: повсякчас контролюйте свій стан,
а також поведінку інших членів вашої
компанії під час прогулянок у публічних
місцях. Халатна необережність у діях людини після вживання нею спритного дуже
часто призводить до небезпечних ситуацій
і може спричинити тяжкі наслідки.
Окремо правоохоронці звертаються до
громадян, які мають на вихованні неповнолітніх: не забувайте поцікавитись, де
знаходяться і чим займаються ваші діти
у той чи інший час доби. Аби не трапилось
неприємностей, а ваша дитина не стала
об’єктом злочину чи й сама не вчинила правопорушення, постійно нагадуйте їй про
неухильне дотримання правил поведінки
у публічних місцях.
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Фокус уваги

ФОКУС УВАГИ: що коментують
житомиряни у мережі Інтернет
вали. Роблять з нас дурнів! Просто
якийсь концерт на всю Україну,
адже вже багато ЗМІ підхопили
новину», – пише Марго Сулак.

Анастасія Ліберман

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

ТОП‑1 У мерії пояснюють,
чому перевізники
відмовились возити
пільговиків
З 1 квітня житомирські перевізники відмовляються перевозити
пільговиків. Таким чином вони
вимагають від влади підвищення
вартості проїзду або компенсацію
за перевезення пільговиків. Житомиряни активно коментують
новину.
«А міська рада, зокрема Ткачук, пам'ятає, як піднімали ціну
до 5 грн, то Ткачук розповідав про
те, що перевізники взяли на себе
обов'язок оновити транспортні засоби, поставити валідатори!!! Пане
Ткачук, де оновлені маршрутки?
Де валідатори?» – запитує Денис
Корзун.
«Закон один для всіх? Чи,
може, я вже пропустила щось?
Бо складається враження, що
житомирські перевізники – то
є окрема каста, для яких закон
неписаний. Нехай спочатку приведуть свій транспорт до ладу!!!
Брудні обшарпані салони, пропахнуті сигаретним димом!!! Мабуть,
настав час повністю перейти на
муніципальний транспорт та й не
гратися з тими горе-перевізниками!» – пише Вікторія Ярош.
«І що далі? Міська рада знов

ТОП‑3. У житомирський
сквер на Лятошинського
привезли саджанці дерев:
визначають місця
для посадки

піде на поступки перевізникам
і підвищіть ціну за поїзд замість
того, щоб шукати компромісні
рішення. Наприклад, я не хочу
платити за якусь бабусю, яка
сунеться в маршрутку в час пік,
та й ще верещить, щоб їй місце
уступили, бо їй стає погано і її
душать з усіх сторін. Нехай пенсіонери та багатодітні в приватних
маршрутках платять по 2,50 грн
пільгову вартість або їдуть комунальним транспортом, школярі
хай платять по 2,00 грн. А дійсно,
безкоштовно треба перевозити
тих, хто захищає Ураїну, чиї діти
вмерли, захищаючи Україну, і дітей-сиріт», – підтримує перевізників Вікторія Данильчук.
«Від 6 до 12 грн – це що за
ціна??? Чому звертають увагу,
що не хочуть пільговиків возити
і вартість мала. Люди!!!!! Невже
вас влаштовують ці перекошені
«скотовози», вибачте, але маршрутками це назвати не можна», –
пише Вікторія Куликовська.

ТОП‑2. Мер Житомира
Сергій Сухомлин та
голова Житомирської
облдержадміністрації Ігор
Гундич сфотографувалися
з бюлетенями біля скриньок
для голосування

«Невже люди, які знаходяться при владі, не знають законів?
От який приклад ви подаєте
громадянам, а особливо дітям,
які потім візьмуть і зроблять так
само!» – обурено пише Дмитро
Качалов.
«Цікаві люди, ви перед ким,
шановні чиновники, прислужуєтесь? Хоча всі прекрасно знають,
для чого ви то робили. Справа в тому, що їм ще й нічого не
буде. Вже простого громадянина
давно посадили б. А їм нічого не
зроблять», – коментує Анастасія
Булатова.
«А что он должен был в трубочку скрутить бюллетень? Или
сложить корабликом? Где это
прописано?» – пише Ігор Геннадійович.
«Все правильно зробили, офіційним звітом перед діючим президентом показали, за кого голосу-

У сквер на вулицю Лятошинського в Житомирі, де на початку
березня 2019 відновили роботи
з реконструкції, привезли саджанці дерев. Містяни бурхливо
обговорюють подію.
«Краще б взагалі про це не писали, щоб наші зубожілі поменше
знали, то й поменше вкрали б», –
коментує Ганна Герасимчук.
«Менталітет у житомирян нормальний. Але поки привселюдно
не будуть карати вандалів, то може
трапитися, що половина дерев не
доживуть до осені. А контроль за
територією потрібен в любому випадку. Посадити туди дві «бабулі»,
і вони там наведуть порядок», –
пише Богдан Яремчук.
«Краще б дуби посадили.
Не вкрадуть, і красиво. Ростуть
довго», – пропонує Ірина Ніщепарська.
«Фруктові дерева в сквер? Буде
затишно серед бджол та мух», –
пише Альона Ніколайчук.
«Це дуже дорого і, як на мене,
не дуже раціонально. Проте добре,
що гроші не вкрали, а направили
на благоустрій!» – пише Назарій
Фоменко.
Ми і надалі слідкуватимемо
за подіями, які стали знаковими
та важливими для житомирян.

КОЛОНКА

Стягнення аліментів
за рішенням суду
До Ємільчинського бюро правової допомоги звернулась Тетяна Лесків (ім’я та прізвище змінені з етичних міркувань,– прим.
автора). Жінку цікавило питання,
як виконується рішення суду про
стягнення аліментів. Роз’яснення
в межах проекту «Я маю право!»
надали фахівці Ємільчинського
бюро правової допомоги.
Після набрання рішенням
суду законної сили стягувач подає до органу державної виконавчої служби або приватному
виконавцю заяву та виконавчий
лист. На підставі цих документів
виконавець відкриває виконавче провадження.
До пред’явлення на примусове виконання виконавчий
документ про стягнення аліментів може бути самостійно
надісланий стягувачем за місцем
роботи боржника. Під час виконання у примусовому порядку виконавець вживає заходи
примусового виконання. Якщо
боржник працює або отримує
пенсію, державний виконавець
виносить постанову, яку направляє за місцем роботи боржника
або за місцем отримання пенсії
для утримання аліментів. Якщо
є заборгованість, виконавець
робить відповідний розрахунок
та зобов’язаний повідомити про
нього стягувача і боржника.
У разі, якщо розмір заборгованості зі сплати аліментів
перевищує 3 місяці: – відомості про боржника вносяться до
Єдиного реєстру боржників; –
майно боржника арештовується виконавцем, вилучається та
реалізується.
Якщо боржник ухиляється від
виконання рішення та має заборгованість, виконавець застосовує
до нього санкції та обмеження,
встановлені законом. У разі відсутності відомостей про місце
перебування боржника за поданням виконавця судом виноситься
ухвала про розшук боржника.
Якщо виникли питання – за
юридичною консультацією звертайтесь до місцевих центрів та
бюро правової допомоги. Їх
адреси та контакти ви можете
знайти на сайті http://zhytomyr.
legalaid.gov.ua/ua/ у розділі
«Місцеві центри».
Більше інформації про проект «Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті
pravo.minjust.gov.ua та за номером 0 800 213 103 (єдиний
контакт-центр надання безоплатної правової допомоги).
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Куди поїхати у квітні:
фестивалі в Україні 2019
Анастасія Ліберман

Квітень буде насичений не лише святковими вихідними
але й, як всі сподіваються, відмінною погодою. Представляємо
добірку фестивалів
квітня, які можна відвідати в Україні.

митців, як аматорів, так і професіоналів. У Галереї писанок
поряд із експозицією діятиме
і Великодня арт-майстерня. Усі
охочі, дорослі і діти, зможуть
взяти участь у майстер-класах
із створення традиційних писанок та свічок-писанок, а також
великодніх символів. Фестиваль
писанок – це проект, який єднає
митців, жителів та гостей міста
задля спільної мети – популяризації українського мистецтва та
культури, підняття українського

ників кави, і для професіоналів, які
беруть участь у чемпіонатах світового рівня. До нас приходять і ті, хто
обожнює лате, і ті, хто визнає альтернативу. Ми любимо хлопців, які
готують каву у турці в себе на кухні,
і тих, хто знає імене всіх бариста
в місті», – кажуть організатори.
Це п’ятий за ліком «Kyiv Coffee
Festival». Як і попередні фестивалі,
він пройде у межах фестивалів
вуличної їжі «Уличная еда».

Французька весна 2019:
фестиваль допрем’єрних
показів
Де: Київ.
Коли: 4 квітня.

«Фестиваль допрем’єрних показів» дає глядачам можливість
першими побачити найактуальніші кіноновинки. Подію організовано спільно з Французьким
інститутом в Україні. Всі фільми
демонструються мовою оригіналу
з субтитрами.

Фестиваль писанки‑2019
Де: м. Львів.
Коли: з 10 квітня.

Odesa Photo Days 2019
Великдень – «Великий день»
для єдності родини. Це час, коли
рідні та друзі ходять один до одного на гостини, збираються за
урочистим столом, з добрими
думками після тривалого посту розговляються великодніми стравами, діляться радістю
та достатком. У Львові, як ніде
в іншому місті, намагаються
дотримуватися, відроджувати
та берегти українські традиції.
І вже традиційно у рамках відзначення Великодня у Львові
відбувається Фестиваль писанок.
Просто неба відкриють Галерею
писанок, де буде презентовано
півсотні півметрових авторських
писанок. Щороку Фестиваль
писанок долучає до створення
великодньої атмосфери нових

духу та збереження традицій!

Арена Парк
Де: м. Харків.
Коли: 13–14 квітня 2019.
На т ери торі ї ар т-за воду
«Механіка» у м. Харкові відбудеться фестиваль середньовічних розваг «Арена Парк». Гості
цього незвичайного заходу зможуть побачити середньовічні
бої в повному бойовому обладунку і в різних номінаціях,
візуально вивчити обладунки
та історичні костюми. Також
в рамках фес тива лю буду ть
організовані й інші тематичні
розваги: майстер-класи, ярмарок ремісників, лу чний тир,
фотозони і фуд-корти.

Де: Одеса.
Коли: 17–21 квітня.
До 2018 року фестиваль був
відомий як «Odessa-Batumi Photo
Days», але торік організатори оголосили, що беруть паузу для актуалізації українського контексту.
Тема п’ятого фестивалю сучасної
фотографії Odesa Photo Days –
«Точка зору//StandPoint». Заявки
на участь у експозиції подали 192
авторів з 27 країн.

Сакура-фест 2019
Де: м. Ужгород.
Коли: 18–22 квітня.
Щорічно у кінці квітня – на
початку травня м. Ужгород наповнюється великою кількістю
туристів. Причина досить проста –
в цей час розквітає сакура, а також

магнолії, яблуні Недзвецького
і японська айва. Вся прилегла до
набережних річки Ужа територія
перетворюється на квітучий сад,
на тлі якого проходять ярмарки,
конкурси та тематичні виступи.
Ну а там недалеко і до огляду однієї з головних визначних пам'яток
міста – Ужгородського замку.

Київський кавовий
фестиваль‑2019
Де: Київ.
Коли: 20–21 квітня.
«Kyiv Coffee Festival» проведуть 20–21 квітня 2019 року на київському майданчику «Арт-завод
“Платформа”».
«Це фестиваль і для шануваль-

Міжнародний фестиваль
ГогольFest
Де: м. Маріуполь.
Коли: 27 квітня –
1 травня 2019.

Мультидисциплінарний міжнародний фестиваль сучасного мистецтва ГогольFest у 2018 році переїхав
до Маріуполя й наступного року
також пройде в цьому місті. Він традиційно охоплює п’ять напрямків:
театр, музику, кіно, літературу й
візуальне мистецтво.
У квітні пройдуть кулінарні,
музичні, культурні, книжкові та
інноваційні фестивалі. Плануйте поїздку вже зараз і вирушайте
в дорогу!
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Шлях до успіху

Весілля починається
з пишноти весільного плаття
Руслан Мороз
З дитячих років мрії про
казкового принца, неземне кохання і розкіш урочистостей,
пов'язаних з одруженням, присутні у мріях кожної дівчинки.
І ось коли момент реальності
цих мрій настає, тут вже красуням, які подорослішали, необхідно вибирати весільні сукні
і скрупульозно підходити до
свого зовнішнього вигляду, який,
перш за все, оцінюватимуть допитливі погляди запрошених.
Про це ми ведемо розмову зі
співвласницею весільного салону «Панна» Ольгою Трифоновою.

 Руслан Мороз: Абсолютно традиційне наше
перше запитання: як вам
спало на думку зайнятися
весільним бізнесом?
Ольга Трифонова: Справа
в тому, що все це починала наша
мама – Людмила Василівна Нонік. Це було дуже багато років
тому, в епоху дев'яностих, коли
мама, маючи трьох дочок, не
знала, чим можна займатися,
щоб заробити гроші для сім'ї.
І прийшло рішення займатися
такою красивою справою, як пошиття весільних суконь. Причому це, дійсно, був пошив, а не
купи-продай. І я, будучи підлітком, дивилася, як вона привертає до себе людей, як шиє сукні,
спілкується з нареченими, дарує
їм свято, частинку щастя, тому
що нареченій особливо важливо
бути в дуже гарній сукні, відчувати себе королевою на своєму
святі. І я зрозуміла, що теж хочу
цим займатися. Вищої освіти
у мене немає, але я закінчила
училище, в якому я навчилася
шити і вишивати. Для старту
цього було достатньо. А в основному мене вчила мама, і вже
з шістнадцяти років я допо-

магала їй повністю. Коли мамі
стало важко працювати, у неї
розвинулася хвороба, я взяла
на себе керівництво салоном,
і разом з сестрою, яка зараз в декреті – в неї третя дитина, ми
самі придумуємо і шиємо різні
сукні. Але я більше займаюся
весільними сукнями. Коли нашої мами не стало, ми повністю
взяли керівництво салоном на
себе і, сподіваюся, вдало ним
керуємо. Про це свідчать різні
нагороди, перемога в «Народному бренді» вже дев'ять разів
поспіль. Нас вибирають, нас
цінують, і це дуже приємно!
Сподіваюся, що ми – найкращий салон не тільки в місті, а й
області. До нас приїжджають
замовляти сукні з-за кордону.
Наші дівчатка, які живуть за
кордоном і пошили у нас сукні, рекомен ду ють нас своїм
подругам. Нам дуже приємно,
що наші сукні користуються попитом в інших країнах.

  Р ус л а н Мо р о з : Ви
самі розробляєте моделі?
Ольга Трифонова: Так! Наш
салон цим і відрізняється, що
ми не займаємося купівлеюпродажем готового одягу. Ми
самі розробляємо моделі, робимо вишивку, самі шиємо.
Наші сукні не повторюються.
Щоразу це абсолютно новий дизайн. Кожна сукня існує тільки
в одиничному екземплярі.

  Руслан Мороз: Як ставиться ваша сім'я до вашої
роботи?
Ольга Трифонова: У мене
доросла дочка, їй 24 роки. Їй
подобається наша робота, але
не знаю, чи буде вона йти моїм
шляхом. А ось діти моєї сестри –
можливо! Вони ще маленькі, але
видно, що це їм дуже подобається, у них є задатки.

  Руслан Мороз: У вас є
помічники в роботі?
Ольга Трифонова: Ми все

шиємо самі. Це наша ру чна
робота. Єдина допомога в цьому – дівчата-продавці, які можу
проконсультувати відвідувачів,
коли ми зайняті виготовленням
суконь. Звичайно, дуже складно
самим і шити, і спілкуватися
з замовниками.

Руслан Мороз: Скільки часу займає виготовлення сукні і як заздалегідь
треба замовляти?
Ол ьга Трифонова: Приблизно замовляють за півторадва місяці до весілля. Це найоптимальніший термін. Але ми
можемо пошити і за три дні,
якщо робота дуже термінова.
Ми ні від кого не залежимо.
У нас повний цикл виробництва.

Руслан Мороз: Крім
того, що ви шиєте, чим ви
ще займаєтеся? Не весь же
час ви проводите за роботою?
Ольга Трифонова: Ой, за
роботою – практично весь час!
Але якщо все ж є вільний час, то
люблю їздити на море, в гори.
Два рази на рік у невеликій
відпустці я завжди намагаюся
змінити обстановку. Потрібно відпочивати і заряджатися
енергією, щоб знову дарувати
радість. Коли ти бачиш щасливі
очі наречених-замовниць, коли
вони йдуть від тебе в чудовому
настрої, то це того варто. Але
щоб працювати в такому режимі, потрібно прикладати багато старання. Це – важка праця,
вдячна, з витратою нервів праця.

 Руслан Мороз: Як зараз у зв'язку зі складною
економічною ситуацією
в нашій країні йде розвиток вашого бізнесу?
Ольга Трифонова: Все ж
весі льна с у к н я – це розк іш.
Багато дівчаток, на жаль, зараз намагаються вийти заміж

у простих блузках і спідницях,
коротенькій сукенці і не витрачати грошей на велику, красиву
весільну сукню. Вони хотіли б,
але фінансово не виходить. Тому
зараз не найкращі часи у весільному бізнесі.

Руслан Мороз: Ваші побажання тим, хто хоче зараз
почати займатися бізнесом.

Необов'язково весільним.
Ольга Трифонова: Починати
треба з ідеї. Треба правильно все
продумати і не дивитися відразу
тільки на прибуток. Крім того,
можу твердо сказати, що в будьякому бізнесі треба бути чесним.
Якщо ти будеш чесним і працювати, а не чекати, коли за тебе це
зробить інший, то все вийде.
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ЗЕМЛЯ ДЛЯ ОБРАНИХ:
Наталія Іжицька,
спеціально для
«20 хвилин Житомир»

Землі мало, а охочих стати її власником – багато. Однак
цього дефіциту на
собі не відчувають
високопосадовці та
їх близькі. Для них
завжди віднайдуть
земельну ділянку,
будь то звичайне поле
чи прибережна смуга
річки або ж місце загального відпочинку
чи багаторічний ліс.
Серед усіх громад області
саме землі села Тетерівка належать до найбільш рекреаційних. Унікальне розміщення
перетворило довколишні місця
в справжню Мекку оздоровлення з відомим на цілий світ
курортно-лікувальним санаторієм, доступом для прогулянок
сосновим лісом, можливістю
насолодитися мальовничими
берегами річки Тетерів і свіжим повітрям.
Мешкати тут чи мати дачний будиночок бажають багато
житомирян. Проте таку можливість мають далеко не всі.
Зазвичай власниками будинків і земельних ділянок стають
далеко не прості люди. До них
належать судді, прокурори, депутати, працівники найвищих
місцевих структур, а також бізнесмени. І поки звичайні люди
та учасники антитерористич-

ної операції, які за законом
мають право першочергово
отримати земельну ділянку,
стоять у черзі на її отримання,
високопосадовці та бізнесмени
вкотре стають власниками все
нових та нових ділянок.
– Дуже багато заяв подається на отримання земельних ділянок У нас першочергово землю отримують учасники АТО.
За останні п’ять років земельні
ділянки, що належать Тетерівській ОТГ, трішки отримали
учасники антитерористичної
операції. В середньому АТОвці
отримували 10–12 соток. Землі
надавалися під індивідуальне
садівництво, і декілька чоловік
отримали землю під житлове
будівництво, – запевняє землевпорядник Тетерівської ОТГ
Людмила Чуховська.
– Тетерівська ОТГ має земельні запаси, які передав нам
Держгеокадастр за межами населеного пункту, але вони ще
не зареєстровані. В межах села
у нас немає земельного запасу, –
розповідає землевпорядник.
Раніше земельну ділянку
могли отримати вчителі, багатодітні сім’ї, звичайні мешканці села. З середини 2000-х, коли
вартість землі різко збільшилася, ділянки стали елементом
спекуляції та корупції. Цей
процес навіть не зупинила
криза 2008-го року.
Протяг ом ус ьог о час у
незмінним очільником Тетерівської сільської ради залишався Леонід Мельничук.
Сільському голові вдалося
оточити себе настільки «високими покровителями», що він
навіть ігнорував наполегливі
бажання районного прокурора отримати ділянки. Та про
близьких численних родичів
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Леонід Мельничук ніколи не
забував. Синові, чинному депутату Тетерівської громади,
крім будинку площею 269 кв.
м, дісталися декілька земельних ділянок. Ще одну ділянку
в 10 соток отримала невістка
Марина Мельничук. На одній
із них Юрій Мельничук, син
колишнього сільського голови,
збудував будинок на 115 кв. м,
який намагається продати за
70 тис. доларів США. Кошти
активно вкладає в бізнес – створену цілу мережу магазинів,
площа деяких перевищує
400 кв. м.

Будиночки та земельні
ділянки для еліти
Оздоровлюється на тетерівській землі значна частина
суддів, особлива каста військових прокурорів та працівники
податкової. Багато з них володіють величезними житловими
будинками, різноманітними
прибудовами, декількома гаражами та оформленими дизайнерами парками.
У 2018 році суддя Житомирського апеляційного суду Володимир Ляшук разом із дружиною оформив у власність
житловий будинок площею
218 кв. м та земельну ділянку
в 10 тис. кв. м. Похвалитися
дачним будинком на 177 кв. м
та земельною ділянкою площею в 1200 кв. м може й суддя
Апеляційного суду Житомирської області Олена Товянська.
Земельну ділянку площею 883
кв. м на території Тетерівки
має і колишній суддя Апеляційного суду Житомирської
області Віталій Котік.
Власниками дачного будинку на 194 кв. м, альтанки та зе-

мельної ділянки на 1000 кв. м
є родина судді Північного апеляційного господарського суду
Ірини Іоннікової. У 2017 році
чоловік судді ще й став співвласником кафе в Тетерівці.
Заступниця голови Господарського суду Житомирської
області Неля Терлецька-Байдюк є співвласницею житлового будинку на 270 кв. м, гаража
та земельної ділянки площею
950 кв. м. Житловий будинок
площею 363 кв. м та земельна
ділянка площею 2504 кв. м належить дружині судді Вищого
господарського суду України
Володимира Поліщука. Суддя Житомирського районного суду Житомирської області
Максим Буткевич також став
власником землі площею
1026 кв. м.
Будує дачний будинок в 120
кв. м в Тетерівці і заступник
начальника відділу Головної
військової прокуратури Валерій Кривонос. У 2017 році
власником земельної ділянки
на 1000 кв. м став прокурор
управління організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів Генеральної
прокуратури України Павло
Захарченко. Навіть військовий
прокурор Південного регіону
України Сергій Коцюба має
у своїй власності земельну ділянку у 1200 кв. м на території
Тетерівки.
О к р ема к ат ег орі я по ц і нову вач і в т е т ері вс ької
землі – родини працівників
ДФС. До прикладу, заступник
начальника управління ГУ
ДФС у Житомирській області
Віталій Лисюк на території
Тетерівки будує житловий
будинок площею 172 кв. м.
Йому та дружині Медіні на-

лежить по 10 соток землі.
Щасливими власниками
двох земельних ділянок по
0,1 га є родина працівниці
Головного управління ДФС
у Житомирськ ій облас т і
Інни Мартинюк. Дружині
заступника начальника ГУ
ДФС в Тернопільській області
Петра Якимчука у Тетерівці
належить житловий будинок
та земельна ділянка площею
1500 кв. м. Не відстає і дружина головного державного
ревізора-інспектора Головного
управління ДФС у Житомирській області Юрія Адамовича.
У власності Ірини Адамович –
дві земельні ділянки по 600 кв.
м. Власником житлового будинку у 2017 році став чоловік
старшої оперуповноваженої
з особливо важливих справ ГУ
ДФС у Житомирській області
Сніжани Григор’євої.

Забудований
державний ліс
Значна територія Тетерівської ОТГ вкрита лісами. Однак
кожного року все більше і більше лісу переходить у приватну власність та забудовується.
Чинні органи влади не помічають або не хочуть помічати
правопорушення, а громадяни
цим користуються. Державний
ліс між Тетерівкою та Корбутівкою поступово перетворюється
в приватний. Безліч земельних
ділянок площами 0,1 га і більше вже належать певним особам, які замість індивідуального садівництва «вирощують»
нові будинки.
– Кожна цільова ділянка
має своє призначення, і якщо
ліс передається під індивідуальне сільське господарське, то
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Тема номера

рекреація в Тетерівській ОТГ

 17 земельних ділянок поряд з річкою в Тететівці, які перейшли
у власність доньці дупатата Житомирської міськради Ганні Башек

для цього необхідно змінити
цільове призначення. Тобто
очевидно, що таке надання є
незаконним, – розповідає адвокат Тетяна Левчук.
– Ліс не можна надавати
під забудову, під ведення індивідуального садівництва та особистого сільського господарства. Земельна ділянка може
бути надана лише, якщо було
змінено цільове призначення.
Ось так, очевидно, і здійснюється цей процес, незважаючи на те, що там ліс. Спочатку
зміна цільового призначення,
а потім надання земельних
ділянок з таким цільовим
призначенням. Однак будівництво житлових будинків, що
ведеться на землях, наданих
для сільського господарства чи
індивідуального господарства, –
заборонено, – зазначає адвокат.
Переходячи через міст до
нижньої частини Тетерева,
знаходимо ще одну ділянку,
вкриту зеленими насадженнями, що поступово переходить
у приватну власність. Ділянки
землі, розташовані біля річки, вже приватизовані. А на
ділянках, що призначені для
індивідуального садівництва,
вже починається будівництво.
– Якщо буде визнано, що
ділянка належить територіальній громаді чи державі,
от тільки тоді будуть завдані
збитки. Так, дійсно, можна
сказати, що є така тенденція
брати земельні ділянки лісу,
змінювати їх цільове призначення на індивідуальне
садівництво і забудовуватись
на них, – пояснює заступник
начальника держекоінспекції
Сергій Зибалов.

Поділити,
щоб підзаробити
Землі Тетерівської ОТГ користуються неабияким попитом. Оскільки охочих купити
тут земельну ділянку багато,
окремі персони вирішили підзаробити та позабудовувати
Тетерівську ОТГ завдяки так
званій схемі «розподіл».
Принцип її полягає в наступному: спочатку під певну
особу передається близько 2
гектари під особисте селянське
господарство. Згодом її розділяють на невеликі ділянки,
до 10 соток, і перепродають,
змінюючи цільове призначення на садове чи індивідуальне
будівництво.
– Земельні ділянки, які
біля Житомира, як правило,
змінюють цільове призначення
з особистого сільського господарства на садівництво. Потім
їх розділяють на маленькі кусочки. Коли змінили цільове
призначення, то вже можна
будувати садові будинки. Відразу земельні ділянки не можна
переводити під забудову, тому
що земля знаходиться поза
межами населених пунктів.
Під забудову ми маємо право
використовувати тільки в межі
населеного пункту, – розповідає
експерт з нерухомості Віктор
Поліщук.
За цією ж схемою цілих
7 га лісового масиву спочатку виділили під особисте
селянське господарство, а потім поділили на 64 ділянки.
Продавали землю майбутнім
власникам з цільовим призначенням під садівництво.
Зараз ці ділянки починають
активно забудовувати.

Щасливою власницею 17
земельних ділянок, що розташовані поряд з річкою Тетерів,
в червні 2016 року стала донька
екс-депутата Житомирської
міської ради Володимира Башека – Ганна Башек.
Спочатку це була одна велика земельна ділянка площею
майже 2 га із цільовим призначенням – ведення особистого
сільського господарства. Однак
для того, щоб змінити цільове
призначення на будівництво та
обслуговування житлових будинків, власник землі скористався
схемою «розподіл» та розділив
землю на два десятки ділянок.
Частина виділених ділянок
перебуває в охоронюваній санітарній зоні річки Тетерів.
Будь-яка забудова та взагалі
передача в приватні руки прибережної смуги заборонена
законом. Однак на отриманій
Ганною Башек землі навіть змогли спорудити ціле містечко
відпочинку.

Вибіркове правосуддя
житомирських прокурорів
Складно повірити, що свавільна роздача цінних земель,
яка роками відбувалася у Тетерівці, могла пройти повз
увагу прокуратури. Звичайно
ж, вони знали про всі ці порушення. Більш того, до відміни
загального нагляду могли подавати протест під час ухвалення
рішень про передачу ділянок.
Щоб знайти судові позови
та рішення про повернення
державі земель комунальної
і державної власності, ми ви-

тратили декілька днів. В судовому реєстрі таки віднайшли
зо дві сотні таких рішень.
І майже всі вони стосуються
повернення ділянок лісу поряд
з міським водоканалом та за
Гідропарком.
У 2010 та 2011 роках розпорядженням голови Житомирської райдержадміністрації
близько 4 гектарів лісу поблизу
«Житомирводоканалу» передали в приватну власність. З вирубуванням дерев зчинився
скандал, і у 2013 році виявилося, що фактично без відома
міської влади землі почали
масово забудовувати.
Прокуратура під час відведення земель виявила порушення та подала позов до суду
про визнання недійсними розпоряджень, державних актів на
право власності на земельні ділянки та скасування їх державної реєстрації з поверненням
земельних ділянок.
Однак позов до суду отримали далеко не всі власники земельних ділянок. Вибір прокуратури пав здебільшого на тих,
хто насправді використовував
землю за цільовим призначенням. Хто встиг збудувати на місці лісу житло, так і залишиться
власником землі, і прокуратура
їх право власності не оскаржує.
Багато таким же чином переданих ділянок в лісі прокуратура чомусь досі не помічає.
Або ж не бажає помічати. Не
знайшлося позову про повернення землі, яка належить
Ганні Башек. Як і немає таких
позовів прокуратури щодо

численних земельних ділянок
вздовж всієї річки в Тетерівці.
З 2014 року продовжують
активно розбудовуватися родичі скандальних правоохоронців. Попри обіцянки прокурорів повернути вкрадене
в громади Тетерівки футбольне
поле, на його місці та довкола
оздоровчого санаторію «Лісовий берег» виростають величні
маєтки з кам’яною огорожею.
Ми надіслати запит на
отримання коментаря до обласної прокуратури. та на момент виходу матеріалу так і не
отримали відповіді.
Складається враження, що
незаконні схеми в земельній сфері вигідні усім. Органам влади,
посадовцям та депутатам, які
«вибивають» цінні наділи під
своє оточення. Посередникам,
які заробляють на перепродажу
«проблемної власності». Правоохоронцям та прокуратурі, щоб
показати боротьбу з незаконною
роздачею земель, коли фігуранти схем добряче заробили на
незаконних рішеннях.
В накладі залишається
лише одна сторона – покупець,
якого без високих зв’язків легко
залишать і без грошей, і без
землі. І такий стан речей залишатиметься, допоки розпорядження землею та інформація
про прийняті рішення не стане
відкритою та доступною усім.
Розслідування проведене
в рамках проекту «Відкритий реєстр державних та
комунальних земель в громадах Житомирщини» за
підтримки Міжнародного
фондоу «Відродження»

 Прокуратура вибірково судиться по поверненню земель біля Житомирводоканалу

14

WWW.ZT.20MINUT.UA

Актуально

Середа, 3 квітня 2019

Самолікуванню – бій. В Україні
змінюють правила продажу антибіотиків
Майже 70% українських пацієнтів
займаються самолікуванням, не звертаючись по допомогу
до лікарів.
Про це свідчать результати
дослідження проекту USAID
та фонду «Пацієнти України».
Лікарі б’ють на сполох, адже
більшість українців помилково
вважають, що грип та застуду
можна вилікувати антибіотиками, і за першої необхідності
купують сильнодіючі препарати
в аптеках без консультації. Насправді, антибіотики не лише
не лікують інфекції, викликані
вірусами, а й можуть спричинити ускладнення. Аби убезпечити
українців від неправильного лікування, Міністерство охорони
здоров’я розробило план посилення контролю за продажами
ліків. Що саме зміниться і чому
це важливо, дізнавались експерти Центру громадського моніторингу та контролю.

Самолікування
може бути шкідливим
для вашого здоров'я
На початку березня Міністерство охорони здоров'я за-

твердило Національний план
дій із боротьби зі стійкістю до
протимікробних препаратів.
Відповідно до нього, українські
аптеки продаватимуть антибіотики винятково за рецептом.
Лікарі і фармацевти отримають
чіткі інструкції, у яких випадках
слід призначати антибіотики,
аби мінімізувати ризики їх невиправданого використання.
Також обмеження торкнуться
сільського господарства, зокрема, застосування антибіотиків
як стимуляторів росту в тваринництві та рослинництві.
«З кожним роком антибіотики втрачають свою ефективність
через неправильне застосування.

«Крутіше всіх».
Новий сезон
У суботу, 6 квітня,
о 20:30 на «Інтері» –
новий випуск найпозитивнішого дитячого талант-шоу
«Крутіше всіх».
Тут немає сліз і розчарувань, тут кожна дитина – зірка, а дорослі знаменитості, що
приходять до студії, забувають
про свій статус і самі стають
т рох и д ітьми. Веду чі про ект у – Андрій Доманський
і Андрій Данилевич – знову
намагатиму ться піднятися
в своїх уміннях і навичках до
рівня своїх маленьких гостей,
і це буде непросто, адже ці
діти – крутіше всіх!

Цього разу героями програми стануть: 5-річна зірка
скороговоріння Єва Солом'яна,
11-річний повітряний гімнаст
Сергій Удала, 13-річна еквілібристка Вероніка Хістова,
13-річна актриса, модель і ведуча Ольга Боровець, чемпіони з бальних танців – 5-річна
Адель Багатирчук і 7-річний
А н дрій Дан ч у к, 11-річний
флейтист-футболіст Віталій
Дмітраков і 4-річна підкорювачка сноуборду Софія Глєбова. Зоряні гості випуску –
співак El Кравчук, футболіст
Андрій Пятов і актриса Анна
Варпаховська.
Не пропустіть – у суботу,
6 квітня, о 20:30 на «Інтері» –
в новому випуску талант-шоу
«Крутіше всіх».

Бактерії видозмінюються через
невиправданий прийом препаратів та стають стійкішими
до них. Лікувати бактеріальні
хвороби стає все складніше», –
обґрунтовує новації завідувач
лабораторією Інституту епідеміології ім. Громашевського Алла
Щербинська.
Нові правила розроблялись
міністерством разом із фахівцями Центру громадського здоров'я
МОЗ. За словами начальника
відділу антибіотикорезистентності та інфекційного контролю
Центру Олександра Мацькова,
зміни стосуватимуться не лише
антибіотиків, а й противірусних,
антигельмінтних та інших засобів.

В.о. міністра охорони здоров'я
Уляна Супрун запевняє, головна
причина посилення контролю –
високий відсоток самолікування
українців і збільшення кількості
небезпечних вірусів. Водночас
ліки не подорожчають, і купити
їх зможуть усі, хто потребує, але
з дозволу лікаря.
«У плані жодним чином не
передбачене обмеження доступу до антибіотиків. Він також не
вплине на їхню вартість. План
спрямований на посиленн я
контролю за продажем ліків –
тобто ліки продаватимуться за
рецептом лікаря», – наголошує
Супрун.
Тепер міністерству належить
розробити низку нормативноправових актів щодо посилення
контролю за продажами ліків,
і до кінця 2020 року усі протимікробні препарати будуть продаватися винятково за рецептами.

Схвалено лікарями

Більшість лікарів позитивно
відреагувала на ініціативу міністерства. Так, глава правління
Союзу споживачів медичних послуг, ліків та виробів медичного
призначення Владислав Онищенко вважає, сьогодні аптеки
стали практично магазинами,
де можна придбати що завгодно.
«Чинний закон і накази МОЗ
забороняють продавати рецептурні ліки без рецепта. Однак

досі не вдавалося створити ефективний механізм контролю за
фармацевтичним лобі», – нарікає
Онищенко.
Тож головна задача міністерства створити дієвий механізм
контролю та відповідальності
під час призначення та продажу антибіотиків, як для лікарів,
так і фармацевтичних компаній
в цілому. Адже будь-яке призначення – це відповідальність
лікаря, де він ставить свій підпис
на рецепті, тому можна простежити правильність призначень,
а також необхідність тих чи інших препаратів.
Експерти зауважують, що
посилення контролю над антибіотиками є викликом для усіх
цивілізованих країн, адже наслідки їх вільного застосування
можуть бути катастрофічними.
«Вже через кілька років антибіотики можуть перестати
діяти на більшість недуг. Наприклад, пневмонія, гонорея,
туберкульоз та серйозні постопераційні ускладнення стануть
смертельними для всього людства», – пояснює голова ГО «Інфекційний контроль в Україні»
Віктор Ляшко.
Фахівці сподіваються, що нові
правила доступу до ліків в Україні зможуть змінити загрозливу
статистику самолікування на
користь якісного і фахового лікування.

Житомиряни скаржаться
на організацію роботи
дільничних виборчих комісій
Анастасія Ліберман

Окрім порушень,
які зареєструвала
поліція, є негативні
моменти в організації
виборів, на які скаржаться житомиряни.
До редакції «20 хвилин» звернувся житомирянин, котрий
включений до списку виборців на
дільниці № 181346. Пункт голосування розташований по вул. Лесі
Українки, 71 (школа № 19). Чоловік бідкається безпосередньо на
організацію роботи дільничної
виборчої комісії. За словами пана

Володимира, адреси, за якими
можна було отримати бюлетень
для голосування, на роздруківках
були записані невірно і плутали
громадян, незрозуміло було, чи
це перелік квартир, чи перелік
будинків. Місця, на яких розмістили папірці з адресами, викликали
штовханину в черзі, бо. аби їх розгледіти, потрібно було пройти аж
до самого столу.
«Я прийшов на свою дільницю
і довгий час не міг знайти стіл зі
своєю адресою. Через велику кількість людей роздруківок з адресами
просто не видно. Чому такий рівень
організації? Я маю обійти усі 6 столів, нахилятись, штовхатись, аби
знати потрібний мені. Невже ви не
можете написати для людей, щоб
було зручно знайти свою адресу?» –
обурено розповідає житомирянин

Володимир Казаченко.
Окрім того, чоловік також
звернув увагу і на відсутність потрібної кількості спостерігачів на
дільниці, яких мало бути 39.
«Коли я запитав у голови комісії, а де спостерігачі, у відповідь
почув, що хтось вийшов, а хтось
ще десь. Насправді має ж бути 39
спостерігачів, з них на дільниці
присутні 3 людини. Їм виділили
кошти, а людей немає! Я хочу, аби
всі виконували ретельно свою роботу, лише тоді ми будемо в Європі. Потрібно рахуватись і з думкою
людей. Тому маю надію. що в 2-му
турі цих проколів не буде», – зауважив житомирянин Володимир
Анатолійович.
Нагадаємо, поліція Житомирщини зафіксувала більше 40 порушень виборчого законодавства.
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Споживачу

Звіт від міськради, благоустрій лежачих
поліцейських та перевірка технічного
стану маршрутних таксі: актуальні
електронні петиції від житомирян
ліцею № 2 по вулицях Саєнка та
Коростишівській.
«Прошу встановити попереджувальні знаки та лежачих
поліцейських для примусового
зменшення швидкості автомобілів
біля ліцею № 2 по вулицях Саєнка
та Коростишівській для безпеки
дітей навчальних закладів. Навколо перехрестя вулиць Коростишівської та Саєнка знаходяться
три навчальні заклади», – йдеться
у петиції.

Анастасія Ліберман

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

Статистика щодо кількості
виконаних владою петицій
Житомиряни просять міську
раду надати статистику, скільки
петицій містян реально реалізували. Відповідне електронне звернення оприлюднили 21 березня.
«Пишемо-пишемо нові петиції. Щось там розглядають. А який
відсоток петицій реально виконано? Надайте суху статистику.
Скільки подано петицій? Скільки
підтримано? І скільки ВИКОНАНО?» – запитує автор електронного документа Борис Савенець.

Перевірити технічний стан
маршрутних транспортних
засобів

За період роботи сервісу
«Електронні петиції» 157 колективних звернень житомирян до міської ради набрали
необхідну кількість голосів.
Проте скільки з них реалізували і чи реалізували взагалі –
невідомо. У міській раді такий
облік не ведуть.

Житомиряни задля
безпеки дітей просять
владу встановити лежачих
поліцейських
До онлайн-порталу електронних петиції надійшов документ,
автор якого просить владу встановити лежачих поліцейських біля

Житомиряни вимагають місцеву владу перевірити маршрутки
міста.
«Маршрутне таксі № 11 з номером АМ6762ВВ – 30 березня
2019: 1. Їхав з зупинки «Паперова
фабрика» у 20:40 до самого центру міста (вул. Київська, 1) і вес
час розмовляв по телефону до
21:05. 2. Зламався механізм закриття задніх дверей на зупинці
«вул. Хлібна», і водій до вул. Ки-

ївської, 1 їхав з відчиненими задніми дверями та зупинявся на
зупинках, на яких підбирав та
висаджував пасажирів. Водій поїхав далі, напевно, за маршрутом,
з відчиненими задніми дверима.
При цьому говорив пасажирам
бути обережним на задніх дверях, щоб не випасти. Чому водій
не зупинився і не висадив всіх
пасажирів одразу на зупинці
«вул. Хлібна», де пасажири повідомили водію про те, що задні
двері не зачиняються?
Для водія була ціль заробити більше грошей, чим життя
та безпека пасажирів? Прошу
надати відповідь у найкоротший
термін, чому водій порушував
правила дорожнього руху та
техніку безпеки перевезення пасажирів!» – пише автор петиції
Роман Павловський.
Для того, щоб звернення розглянули уповноважені органи
Житомирської міської ради, воно
повинно набрати не менш ніж 250
підписів із позначкою «за» впродовж трьох місяців з дня оприлюднення на сайті.

Шанс на нове життя після АТО
Наші воїни, наші захисники
заслуговують на гідне навчання
та гідну професію, в якій вони
знайдуть себе та своє подальше
призначення. Психологи кажуть,
що зазвичай людині, яка пройшла
війну, важко повернутися до такого самого ритму життя, тобто до
того ритму, який був у неї до мобілізації, чи стати до тієї ж роботи,
що у неї була. Людина змінилася
назавжди й знову має шукати себе
в новому житті.
Існують державні програми
з реабілітації і працевлаштування
ветеранів, держава також надає
ветерану можливість безкоштовного навчання у деяких державних
закладах. І ми також не можемо
стояти осторонь.
Вінницька ІТ-Академія в рамках власної соціальної програми
освітньої допомоги воїнам надає
знижку учасникам бойових дій
на сході України та в Криму –
50%. Також знижки на освітні послуги мають незахищені категорії
населення: люди з інвалідністю

3-ї групи – 10%; люди з інвалідністю 2-ї групи – 15%; люди
з інвалідністю 1-ї групи – 20%.
На сьогодні Вінницька ІТАкадемія є одним з найбільш
престижних закладів з підготовки айтішників. Вже 8 років вона
руйнує шаблони і створює нові
стандарти елітної та ефективної
освіти, які забезпечують результат.
Результат – це отримані знання
і вміння, з якими випускники
ІТ-Академії успішно проходять
співбесіди і отримують першу
роботу в ІТ.
Важливим є той факт, що зі
студентами працюють викладачіпрактики і навчання проходить
на діючих проектах. Це забезпечує вдалий результат та успішне
подальше працевлаштування.
Доказом цього є один із наших
випускників Олег Волков, який
став добровольцем у війську,
виконуючи свої конституційні
обов'язки і захищаючи свою сім'ю.
Він пробув більше року на війні
і повернувся з двома поранення-

ми, отримав важкий посттравматичний синдром. Олег повністю
змінив своє життя: сьогодні він –
успішний програміст однієї із вінницьких ІТ-компаній. Ось що він
каже про навчання в Академії:

«Дякуючи небайдужим людям,
розробникам-волонтерам, що допомогли колишньому сержанту ЗСУ
стати на шлях здобуття дуже
непростої професії, колективу ІТАкадемії – зараз я маю шанс розвиватись і стати інженером-розроб-

ником програмного забезпечення.
Існує така фраза – «Солдати
з війни не повертаються ніколи».
Нехай навіть так, проте бути повноцінним громадянином, а не юзером цього суспільства – можливо!
І я вірю, що все тільки починається.
ІТ-Академія відіграла не останню
роль у моєму психологічному післявоєнному становленні, адаптації в суспільстві і дала усі умови для здобуття базових навиків WEB-dev» (повний
відгук про навчання Олега Волкова
читайте на сторінці Фейсбук).
Так, військовослужбовцям
важко знайти себе після участі
в антитерористичній операції,
операції об’єднаних сил; іноді
після бойових дій життя перетворюється на невизначеність
і суцільну розгубленість, але залишатись в цьому чи змінити, без
перебільшення, все – вирішувати
кожному особисто. Головне – ваше
бажання працювати над собою,
шукати джерела мотивації і йти
вперед, не зупиняючись. У Вінницькій ІТ-Академії вам допомо-

жуть у навчанні, що в сукупності
дозволить досягти поставленої
мети і отримати бажаний результат. Тут важливо висловлювати
свої думки та цінувати думки
інших, це дозволить співпрацювати результативно і плідно.
Серед випускників ІТ-Академії є
філологи, лікарі, менеджери за
освітою, які зуміли виявити і довести, що вони – програмісти за
покликанням. Запрошуємо усіх
атовців змінити своє життя та навчатись у Вінницькій ІТ-Академії
на пільгових умовах за будь-якою
із спеціалізацій – програмування,
тестування ПЗ чи веб-дизайн.
Можна навіть навчатись БЕЗКОШТОВНО! Достатньо круто
знати шкільну програму, не лінуватись сидіти над задачами з підвищеною складністю та любити
математику.
Вінницька
ІТ-Академія
ita.in.ua
тел.: (067)431‑19‑21,
(073)20–99–743
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Гроші замість субсидій: перші
підсумки монетизації субсидій
12 березня в Україні
стартували виплати
субсидій у грошовій
формі. Уже понад 3
мільйони сімей отримали допомогу від
держави на оплату
комунальних послуг.
Проте це тільки початок змін
у системі нарахування субсидій,
які заплановані на цей рік. Що
слід знати про нові правила виплат і як вони працюють на практиці, розбиралися експерти.

Коли, кому і скільки платять

За даними Держстату, понад
6,5 мільйона українських родин
отримують субсидії. Монетизувати таку кількість виплат в одну
мить вкрай складно, тому процес поділили на кілька етапів.
У березні грошові виплати за
субсидіями почали отримувати
ті, хто вперше у 2019 році звернувся по допомогу від держави.
З 1 травня монетизація торкнеться тих, хто отримує субсидію вже
багато років, в тому числі користується нею в літній період. Уже
з жовтня повинна запрацювати
повномасштабна монетизація,
коли усі українці отримуватимуть
готівкову субсидію.
За інформацією Мінсоцполітики, станом на кінець березня субсидії грошима отримали
3,4 млн українських родин на
загальну суму 5,7 млрд гривень.

Середній обсяг монетизованої
субсидії становить 1676 гривень.
Загалом у бюджеті на 2019 рік заплановано 55 мільярдів гривень
на субсидії з комунальних послуг.
Як зауважує міністр соціальної політики Андрій Рева, наразі
опрацьовано 43% заяв на призначення субсидій, поданих після
1 січня 2019 року.
«Це майже половина. З одного
боку, це пояснюється тим, що не
призначені субсидії на придбання
твердого палива та скрапленого
газу через відсутність у Державної фіскальної служби інформації
про доходи громадян за 2018 рік.
З іншого боку, частка оброблених
справ дуже відрізняється в різних
регіонах», – уточнює Рева.
Найкраще робота органів соціального захисту налагоджена
у Полтавській області, де вже
оброблено 90% заяв. Більшу
частину заяв також обробили
в Івано-Франківській (69%), Київській (63%) та Львівській (62%)
областях. В Одеській області
пройшли обробку всього 27%
поданих заяв, а в Чернівецькій
області – лише 15%.

Як відбуваються виплати?

Виплати субсидій відбуваються через мережу державного
банку «Ощадбанк»: на банківську
картку або готівкою. Як і раніше,
громадянин, який хоче отримати
субсидію, спочатку має подати
пакет документів – заяву і декларацію про доходи. Якщо субсидію
оформляють внутрішньо переміщені особи, то може знадобитися

довідка про реєстрацію як ВПО та
договір оренди житла.
На підставі цих документів
визначається право на субсидію
і розраховується її обсяг. Далі органи соціального захисту пересилають цю інформацію в державний
«Ощадбанк», який відкриває персональний обліковий запис, на який
і зараховується субсидія. Щомісяця
власник рахунку отримує від банку
повідомлення про надходження
коштів та про залишок на рахунку.
Також за зарахуванням субсидій
можна стежити через персональний кабінет на сайті банку.
Субсидіанти-пенсіонери отримують компенсацію на оплату
комунальних послуг одночасно
з пенсійними виплатами. Усі інші
громадяни можуть отримувати
виплати на поточні рахунки, відкриті в «Ощадбанку», або готівкою
у касі банку. Нарахування коштів
відбувається щомісяця після 12
числа.

Заступник директора департаменту енергоефективності НАК
«Нафтогаз України» Олексій Хабатюк вважає, що завдяки монетизації люди більше звертатимуть
увагу на свої платіжки і стануть
відповідальнішими.
«Якщо раніше споживачеві
було нецікаво в принципі, що там
було записано, тому що все одно за
нього заплатить держава, зиску від
того, що десь йому більше записали, а він це відкоригує, не було.
Тепер він буде сам персонально
контролювати те, скільки йому
нарахували і скільки він має заплатити», – впевнений експерт.

Підводні камені монетизації

В уряді наголошують, що, крім
форми нарахування субсидій, нічого більше не змінилось. Тож усі,
хто потребує, як і раніше, можуть
оформити допомогу від держави.
«Разом із монетизацією субсидій уряд не ухвалював рішень про

обмеження доступу до нарахування субсидій. У системі нарахування субсидій нічого не змінилося:
ніяких додаткових критеріїв, ніяких додаткових обмежень. Ми
тільки змінили форму надання
цих субсидій», – запевняє віцепрем'єр-міністр Павло Розенко.
Водночас в уряді нагадують,
що в разі заборгованості виплата
субсидій може бути припинена.
Якщо у субсидіанта борг понад 340
гривень більше ніж один місяць,
на наступний період субсидія не
призначатиметься.
Директор департаменту Мінсоцполітики Віталій Музиченко
вважає, що монетизація субсидій
– це правильний шлях, але її успіх
поки не є гарантованим.
«Ми не знаємо, чи готові наші
громадяни до отримання готівкових коштів для розрахунку. Якщо
платіжна дисципліна буде належна, ми будемо рекомендувати виплату субсидій в готівковій формі.
Монетизація як раптово почалася,
так раптово може і закінчитись,
якщо замість оплати комуналки
люди куплять їжу», – наголосив
чиновник.
Перші висновки можна буде
робити тільки за підсумками цього опалювального сезону. Якщо
експеримент буде вдалим, протягом 2019 року має відбутись поступовий перехід всіх одержувачів
субсидій на грошову форму. І вже
в опалювальному сезоні 2019–2020
років Україна матиме нову адресну
систему субсидій.
Центр громадського
моніторингу та контролю

«ЗНО в магістратуру»: затверджено всі програми,
за якими укладатимуть тести для вступників

МОН затвердило всі
програми, за якими
цього року укладатимуть тести для «ЗНО
в магістратуру».
Йдеться про єдиний вступний
іспит з іноземної мови (ЄВІ), який
мають проходити вступники в ма-

гістратуру з низки гуманітарних
спеціальностей, та єдине фахове
вступне випробування з права
та правничих компетентностей
(ЄФВВ), яке разом з ЄВІ складатимуть майбутні магістри «Права» та
«Міжнародного права».
Відповідні накази були розміщені на сайті МОН 28 березня
2019 року.
Зокрема, для ЄВІ можна буде
обрати одну з 4-х мов: англійську,
французьку, німецьку або іспанську.
Тестування міститиме 2 частини
– з перевірки читання та використання мови.
Завдання укладатимуться відповідно до Програми, затвердженої
наказом МОН від 28 березня 2019
року № 411.
ЄФВВ поділятиметься на 2 бло-

ки. Перший – право – включатиме
завдання з 8 базових правничих
дисциплін:
• конституційне право України
• адміністративне право України. Адміністративне судочинство
в Україні
• цивільне право України
• цивільне процесуальне право
України
• кримінальне право України
• кримінальне процесуальне
право України
• міжнародне публічне право
• міжнародний захист прав
людини.
Ця частина тесту укладатиметься відповідно до Програми,
затвердженої наказом МОН від
28 березня 2019 року № 410.
Другий блок ЄФВВ – перевірка

загальних навчальних правничих
компетентностей. Він міститиме
завдання для оцінювання критичного, аналітичного та логічного
мислення. Тести укладатимуться
відповідно до Програми, затвердженої наказом МОН від 8 квітня
2016 року № 409.
Нагадуємо, що цього року
розширено перелік спеціальностей магістратури, для вступу на
які необхідно складати єдиний
вступний іспит з іноземної мови
за технологією ЗНО. Це, зокрема,
спеціальності 027 «Музеєзнавство,
пам’яткознавство», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»,
029 «Інформаційна, бібліотечна
та архівна справа» галузі знань 02
«Культура і мистецтво», спеціальності галузей знань 03 «Гумані-

тарні науки» (крім спеціальності
035 «Філологія»), спеціальності
галузей знань 04 «Богослов’я», 05
«Соціальні та поведінкові науки»,
06 «Журналістика», 07 «Управління
та адміністрування», 08 «Право», 12
«Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне
управління та адміністрування», 29
«Міжнародні відносини».
У магістратуру спеціальностей
«Право» та «Міжнародне право»,
окрім ЄВІ з іноземної мови, також
треба проходити єдине фахове
вступне випробування за технологією ЗНО.
Реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ
триватиме з 13 травня до 3 червня
2019 року. Самі ж тестування відбудуться 2 липня (іноземна мова)
та 4 липня (право).
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Здоров'я

Що зміниться для пацієнта з 1 квітня
Триває трансформація системи охорони здоров’я в Україні.
У МОЗ розповіли про
електронні рецепти
та нові правила отримання первинної
медичної допомоги.

Оновлена програма
«Доступні ліки»
З 1 квітня пацієнти, які користуються урядовою програмою «Доступні ліки», почнуть
отримувати ліки від серцевосудинних захворювань, діабету
другого типу та бронхіальної
астми за електронним рецептом.
Отримати електронний рецепт
можна лише у сімейного лікаря,
терапевта або педіатра, з яким
у пацієнта підписана декларація. У разі, якщо ви ще не обрали
свого лікаря, декларацію можна
підписати під час найближчого
візиту до лікаря і одразу ж отримати електронний рецепт за програмою «Доступні ліки».
Запуск електронного рецепта
став можливий завдяки переходу програми «Доступні ліки» до

Національної служби здоров’я
України. Це дозволить пацієнтам отримувати ліки за рецептом
у будь-якій аптеці в Україні, яка
має договір з НСЗУ, без прив'язки
до місцевості, де цей рецепт був
виданий. Відтак програма стане
ще доступнішою для пацієнтів.
Наприклад, якщо ви обрали сімейного лікаря, терапевта
або педіатра не поряд з домом,
а у сусідньому селі чи місті, тепер
отримати ліки за рецептом ви
можете в зручній для вас аптеці.
Не обов’язково отримувати ліки
в аптеці, що знаходиться поряд
з вашим лікарем.

Медичні послуги на
первинці: з декларацією
і без
У квітні в медичних закладах,
де працюють сімейні лікарі, терапевти та педіатри, завершується
перехідний період на нову модель фінансування за принципом
«гроші йдуть за пацієнтом». Найближчим часом Кабінет Міністрів
України розгляне відповідний
проект постанови. Це означає,
що з 1 квітня Національна служба
здоров’я буде оплачувати медичним закладам, що надають первинну медичну допомогу, медичні послуги, надані пацієнтам, які

підписали декларації з лікарями
цього медзакладу.

Що це змінює
для пацієнтів?
Усі, хто звернувся до сімейного лікаря, терапевта або педіатра,
отримають медичну допомогу.
Якщо пацієнтові потрібен
плановий огляд, електронний
рецепт на «Доступні ліки» або
інші послуги з переліку первинної медичної допомоги, лікар
зможе його прийняти та укласти з ним декларацію одразу на
прийомі. Або якщо у нього вже
достатня кількість пацієнтів –
порадити укласти декларацію
з іншим лікарем його Центру
первинної медико-санітарної
допомоги (ЦПМСД). Детальну
інформацію про найближчий
до вас заклад первинної медичної допомоги, кількість лікарів
та кількість декларацій дивіться
на сайті Національної служби
здоров’я.
У випадку невідкладного стану пацієнтам, які не обрали свого
лікаря або знаходяться у відпустці чи відрядженні, сімейний лікар, терапевт або педіатр надасть
безоплатно медичну допомогу.
Це регламентується Наказом
МОЗ № 503 «Про затвердження

Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу,
та форми декларації про вибір
лікаря, який надає первинну медичну допомогу».
Щоб отримати повний перелік послуг у вашого сімейного
лікаря, терапевта або педіатра,
гарантовано оплачений Національною службою здоров’я, потрібно обрати свого лікаря та
підписати з ним декларацію.
Кінцевого терміну підписання

декларації не існує. Декларацію
з обраним сімейним лікарем, терапевтом або педіатром можна
підписати під час планового візиту у будь-який час.
Екстрена медична допомога
приїжджатиме на виклики до
всіх пацієнтів, яким потрібна
медична допомога, незалежно
від того, підписана декларація
з сімейним лікарем, терапевтом,
педіатром чи ні.
Прес-служба МОЗ

Увага! Ротавірусна інфекція
Ротавірусна інфекція або ротавірусний
ентерит – це гостре
вірусне інфекційне захворювання, що уражає шлунково-кишковий тракт, призводить
до зневоднення та
загальної інтоксикації. Збудником інфекції є ротавірус.
На ротавірусну інфекцію найчастіше хворіють діти до 4 років,
однак реєструються випадки
і серед дорослих осіб. За даними
Всесвітньої організації охорони
здоров’я, в світі ротавірусну інфекцію переносять практично усі діти
до п’ятирічного віку.
Джерелом інфекції є хвора людина та вірусоносій. Інкубаційний
період триває, як правило, від 1
до 3 діб. Початок захворювання
гострий. Разом із кишковими
розладами виникають катаральні
явища – закладеність носа, чхання.
Ротавірусна інфекція протікає
з такими симптомами, як нудота,
рвота та пронос, нерідко спостері-

тю тривалий час зберігати активність у зовнішньому середовищі.
Наприклад, у питній воді ротавірус зберігає активність протягом
тижня, на шкірі рук – до 4-х годин.
Сприйнятливість населення
до ротавірусу висока. Найвищі
показники захворюваності ротавірусною інфекцією реєструються в холодну пору року. Однією
з причин цього є зниження опірності організму людини на фоні
перенесених гострих респіраторних захворювань, через недостатній вміст вітамінів у раціоні тощо.
гається підвищення температури
тіла до 38–39 °C. Випорожнення
хворої людини мають водянистий,
кашоподібний характер з різким
запахом. Проноси та рвота можуть призвести до зневоднення
організму і, як наслідок, до порушення водно-електролітного
балансу, судом, втрати свідомості,
що особливо небезпечно для дітей
раннього віку.
Зараження ротавірусною інфекцією відбувається при вживанні зараженої ротавірусом їжі та
води, через іграшки та предмети
побуту. Ротавірус потрапляє на
іграшки та предмети побуту як
безпосередньо під час проносів,

так і через брудні руки. Аналогічним чином вірусом забруднюються продукти харчування,
посуд, пляшечки для годування
дітей грудного віку. Водний шлях
передачі ротавірусу має місце при
вживанні сирої води, кип’яченої
води, яка перелита у неякісно вимитий посуд, при купанні дітей,
при плаванні у відкритих водоймах, плавальних басейнах.
Ротавірус має здатність швидко поширюватись в оточенні хворого, що призводить до швидкого
зараження здорових, одночасного
захворювання декількох дітей.
Швидке поширення ротавірусу
у побуті обумовлене його здатніс-

Заходи профілактики
ротавірусної інфекції такі
ж, як і при інших кишкових
інфекціях:
– вживання тільки кип’яченої
води (навіть з криниці та джерела);
– ретельне миття овочів, фруктів та зелені для приготування
страв;
– відмова від придбання молочних продуктів непромислового
виробництва з рук на ринках, місцях стихійної торгівлі та місцях
торгівлі з землі;
– дотримання правил особистої гігієни, в тому числі ретельне
миття рук з милом під час приготування їжі, догляду за дитиною,
під час хатніх робіт;

– утримання в чистоті приміщень житла – щоденне вологе
прибирання, дезінфекція в туалеті
із застосуванням побутових засобів для дезінфекції;
– якісне миття посуду для вживання їжі, для зберігання харчових
продуктів, запасу питної води, посуду для годування дітей грудного
віку (з ошпарюванням окропом);
– обов’язкове якісне миття дитячих пустушок після їх падіння
на підлогу, на постільну білизну;
– щодня мити дитячі іграшки
з милом під проточною водою.
Лікування ротавірусної інфекції, як і інших діарейних інфекційних хвороб, необхідно проводити виключно в інфекційному
відділенні лікарні. Лише лікарінфекціоніст може оцінити стан
хворого, провести лабораторні дослідження, підтвердити діагноз та
призначити ефективне лікування.
Відмова від госпіталізації в інфекційне відділення може призвести до виникнення ротавірусної
інфекції у інших членів сім’ї, особливо у дітей, та стати причиною
розвитку важких форм хвороби та
ускладнень.
Лікар-епідеміолог
міськрайонного відділу
«ДУ ЖОЛЦ МОЗ України»
Вальчук Т. Ю.
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В ЦЕХ ПО ПЕРЕРОБЦІ ГРАНІТУ
ПОТРІБНІ ПОЛІРУВАЛЬНИКИ НА
ЦМР, ФРЕЗЕРУВАЛЬНИКИ, ОКАНТУВАЛЬНИКИ, ПРАЦІВНИКИ НА
ПРЕС. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 7000
ГРН. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. 0674106617

1. РОБОТА
1.1. Пропоную
• АВТОМЕХАНІК, АВТОСЛЮСАР.
ГРАФІК РОБОТИ 8:00-17:00. ЗАРОБІТНА ПЛАТА-300ГРН/ДЕНЬ.
0987100656
АВТОСЛЮСАРІ, МОТОРИСТИ
ЗАПРОШУЮТЬСЯ НА РОБОТУ НА СТО. ЗП ВІД 10000ГРН.
З ДР АБО БЕЗ, НАВЧАЄМО.
0969990217,0935276247
• Будівельники (підсобні робочі, бригадири, прораби). Заробітна плата від
13 000грн.Робота в м.Київ. Надаємо
житло. 0993076621
• В будівельну компанію на постійну
роботу в м. Київ потрібні: монолітники; арматурники; монтажники; різноробочі; підсобні робітники. Без шкідливих звичок. З/п договірна (висока).
В разі необхідності житло надається.
0673297339ОлександрМиколайович

• Вантажники в м.Київ на постійну
роботу. Склад, позмінний графік роботи. ЗП від 12000 грн. Оператори виробничих ліній в м.Київ. ЗП від 12500
грн. Житло. 0673843346,0930412186
,0667583958

ВАНТАЖНИКИ НА СКЛАД КОВБАСНИХ ВИРОБІВ В М. ЖИТОМИР ( ПРОСПЕКТ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 91/1). ГРАФІК РОБОТИ З
7-00 ДО 20-00 (З 13-00 ДО 1700 ВЕЛИКА ОБІДНЯ ПЕРЕРВА).
0674121994,0677641732
• Вантажників, водіїв, слюсарів,
прасувальниць. Безкоштовне житло,
пільгове харчування, міський транспорт! Оформлення. ЗП 14000-17000
грн. Київська обл, Бориспільський р-н,
с.Щасливе. 0674347430,0932964393

• ВИСОКОЯКІСНЕ НАСІННЯ ДЛЯ
ВЕЛИКОГО ВРОЖАЮ НА ВАШОМУ
ГОРОДІ. ВЕЛИКИЙ ВИБІР, НИЗЬКІ
ЦІНИ, ВЕЛИКА ЧЕСНА ВАГА. ШВИДКА ДОСТАВКА ПОШТОЮ. ІНТЕРНЕТ
МАГАЗИН WWW.SEMENAUA.COM
0956508378,0975204618.

В О Д І Ї К АТ . С . З А Р О Б І Т Н А
ПЛАТА ВІД 8000ГРН. ГРАФІК РОБОТИ ПРИ СПІВБЕСІДІ.
0674107551,0991002745
• Водій навантажувача в м.Київ на
пост.роб.(ЗП від 14000грн). Оператори виробничих ліній в м.Київ на пост.
роб.(ЗП від 12500 грн). Позмінний
графік роботи. Надається житло. 06
67583958,0673843346,0930412186.

ГОСПОДАРСТВУ ПО ВИРОЩУВАНЮ ШАМПІНЬЙОНІВ В КИЇВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ ПОТРІБНІ ЧОЛОВІКИ ТА
ЖІНКИ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ТА
ЗБОРУ ГРИБІВ. ЖИТЛОМ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО. 0672091505
• ЛЕГАЛЬНА РОБОТА ЗА КОРДОНОМ! З/П 27 000-13 5000 ГРН! НАДІЙНИЙ РОБОТОДАВЕЦЬ! ВАКАНСІЇ
У ПОНАД 50 КРАЇНАХ СВІТУ! КОМПАНІЯ INTERNATIONAL WORK (ЛІЦЕНЗІЯ МІНСОЦПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
№ 1383). 0632295648(VIBER)
• МАСТЕРА И ПОМОЩНИКИ ДЛЯ
ВНУТРЕННИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. РАБОТА В Г. КОРОСТЫШЕВ.
КОМПЕНСАЦИЯ ПРОЕЗДА ДО
РАБОТЫ И ОБРАТНО ДЛЯ РАБОТНИКОВ С Г. ЖИТОМИР И ОБЛАСТИ. ОПЛАТА ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
0685091332,0959169474

• Машиніст бетононасосної
установки(з/п від 14000грн), машиніст бурової установки(з/п
від 15000грн), виконроб(з/п від
15000грн), різноробочий(бурильник)з/п від 12000грн. Безкоштовне житло(знімаємо квартиру).
0672158995
• мед. працівник (ця) по догляду за
хворими та людьми похилого віку
на дому і в лікарні. Проживання та
харчування за рахунок роботодавця.
0660271662
• МЕДСЕСТРА-САНІТАРКА в Медичний центр. ЗП від 5000 грн, графік роботи від 15 р/днів на місяць.
Можлива робота вахтовим методом,
іногороднім надається койко-місце.
0678841771

• МЕНЕДЖЕР З КРЕДИТУВАННЯ
(УПРАВЛІННЯ КОМАНДОЮ КОНСУЛЬТАНТІВ, ЗАЛУЧЕННЯ, НАВЧАННЯ, ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ,
РОЗВИТОК КЛІЄНТСЬКОЇ БАЗИ).
Г/Р З 09.00 ДО 18.00, 5/2. З/П ВІД
5000 ГРН. 0967573497
МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ "ВЛАСНА
ФЕРМА" ЗАПРОШУЄ ПРОДАВЦІВКОНСУЛЬТАНТІВ. ВИСОКА З/П,
ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ,
НАВЧАННЯ. Г\Р З 08.00 ДО 20.00,
Г/Р 7/7. 0989426117,ІРИНА
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• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ
РЕЖИМУ І ОХОРОНИ ПОТРІБНІ НА
РОБОТУ. ВИМОГИ: НЕСУДИМІ, ФІЗИЧНО ЗДОРОВІ. Г/Р 1/3. З/П ВІД
7500ГРН. 0974870271
НА РОБОТУ ПОТРІБНІ МАШИНІСТИ БУРОВОЇ УСТАНОВКИ УРБ-ЗАЗ.
0677723483,553656
• НАЧАЛЬНИКА КОМПРЕСОРНОГО ЦЕХУ З ДОСВІДОМ РОБОТИ
ЗАПРОШУЄМО НА ПІДПРИЄМСТВО У М. ЖИТОМИРІ. РОБОТА З
ХОЛОДИЛЬНИМ ОБЛАДНАННЯМ
(КОНТРОЛЬ, ОРГАНІЗАЦІЯ, ВЕДЕННЯ ГРАФІКІВ NА ТАБЕЛЮ ОБЛІКУ).
ПРОХАННЯ НАДСИЛАТИ РЕЗЮМЕ
НА ЕЛ. АДРЕСУ:ZT.MMT@UKR.NET
0968044680,333086
• Оператори пилорами з д/р на деревообробне підприємство (Київська
обл., Вишгородський р-н, с. Катюжанка). З/п від 14000 грн (від виробітку).
Іногороднім надаємо житло. Можливо
вахта. 0674443630
• 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.ДСЗАЕ637118-16.03.15, www.befind.com.
ua, 0979391431,0662731011,080021
2324
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ОФІЦІЙНЕ НАДАННЯ РОБОТИ ЗА
КОРДОНОМ (НІМЕЧЧИНА, ПОЛЬЩА, ЧЕХІЯ, ФРАНЦІЯ, ПРИБАЛТИКА, НІДЕРЛАНДИ). ОФОРМЛЕННЯ
ВІЗ ДО ПОЛЬЩІ, ЧЕХІЇ, ЛИТВИ.
БЕЗКОШТОВНА КОНСУЛЬТАЦІЯ.
ПОВНИЙ СУПРОВІД НА ВСІХ ЕТАПАХ. ЛIЦ. МСПУ 621. 0671314628
,0635644683,0976818752.
• ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА
ЖІНКИ, ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ І ДОСТАВКА НА МІСЦЕ РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ.
0952872944;0677869928
• Охоронці в м.Київ. Вахта 30/15,
20/10, 15/15. З/п 250-300 грн/зміна
на руки. Харчування, проживання за
рахунок піприємства. 0952858123,06
74206449,0734069918

ПИЩЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: РАБОЧИХ В
ЦЕХ. РЕЖИМ РАБОТЫ СМЕННЫЙ.
ЗАРПЛАТА ОТ 7500 ГРН. ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО,
СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА, ПОЛНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ
ПАКЕТ, КОМПЕНСАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДОСМОТРА.Г. ЖИТОМИР, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 21 (ОСТ
0673229835

ПРАЦІВНИКИ (ЧОЛОВІКИ ТА
ЖІНКИ) В ЦЕХ З ВИГОТОВЛЕННЯ МОРОЗИВА. ТЕРМІНОВО! З/П
18 000 ГРН. ІНОГОРОДНІМ БЕЗКОШТОВНО НАДАЄМО ЖИТЛО.
РОБОТА В ПЕРЕДМІСТІ КИЄВА.
0678550161,0956789109
• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ
ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА
ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. WWW.
RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO2@
GMAIL.COM., (050)9242613,(050)51
58585,(067)9040066
• Продам ваги з пультом на 150-600
кг, провідні та безпровідні, деталі по телефону. Ціна від 2600 грн.
0677047576
• Работа в Польше, Чехии, Латвии, Германии, Израиле, США.
Оформление и проезд за наш
счет. З/п от 20 000 до 90 000 грн.
Сопровождение на время работы.
0665859090,0685859090

• РІЗНОРОБОЧИЙ (ЗАРПЛАТА
11000ГРН.), ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ З ПРОДАЖУ РОСЛИН (ЗАРПЛАТА 12000ГРН.+%).
РОБОТА В САДОВОМУ ЦЕНТРІ
БІЛЯ КИЄВА. НАДАЄМО ЖИТЛО.
0503518408,0676564002

• Різноробочих, будівельні бригади
по: утепленню, покрівлі, кладочних
та монтажних роботах у Рівненській,
Волинській та Житомирських областях. (067)7593457
• Робота для поварів, барменів,
офіціантів у Хорватії. Візи, робота
- Польща, Чехія, Німеччина, Швеція. Л.МТСПУ-АВ547294-10.09.10.
0674550664,0996348031
• Робочі на виробництво в європейську компанію. Г/р- 5-ти денний. Можливо без д/р (навчаємо). З/п від 12000
до 26000 грн. Офіційне працевлаштування. Надаємо житло. РОБОТА в м.
КИЇВ! 0674969050
• Спеціаліст з фарбування автомобілів на СТО в м. Житомир. Деталі
обговорюються. 0674048782

СПЕЦІАЛІСТИ ДЛЯ УТЕПЛЕННЯ
БУДИНКІВ ЗАПРОШ. НА РОБОТУ ДО ПОЛЬЩІ. ПРЯМИЙ РОБОТОДАВЕЦЬ. ЗП 45000ГРН/
МІС. НАКАЗ МСПУ №1196 ВІД
22.08.2018 ПРО ВИД. ЛІЦ. З
ПОСЕРЕДНИЦТВА В ПРАЦЕВНІ. +48509095546, ВАЛЕНТИН
(VIBER), 0672471629,ОЛЕНА
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ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, зазначеної
у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень
і пропозицій громадськості до планованої
діяльності.
1.Планована діяльність
Продовження розробки та подальшої
рекультивації Покостівського родовища
гранодіориту ділянка «Заможне», яке
розташоване на відстані близько 2 км на
південний захід від с. Заможне у Житомирському районі Житомирської області
та на відстані близько 2,5 км на північний
схід від с. Покостівка у Житомирському
районі Житомирської області. Покостівське родовище гранодіориту ділянка «Заможне» експлуатується з 2003 р. Розробка
родовища буде здійснюватись відкритим
способом (кар’єром) з в’їздною та нарізною
траншеями. Система розробки транспортна з зовнішнім розташуванням відвалів
скельних та розкривних порід. Площа
родовища згідно спеціального дозволу на
користування надрами становить – 1,65 га.
Балансові запаси Покостівського родовища
гранодіориту ділянка «Заможне» станом на
01.01.2018р. становлять 258,96 тис.м 3. Вихід
блоків, відповідно до робочого проекту
розробки родовища становить 34,98%. При
проектній потужності 4,55 тис.м 3 гірничої
маси на рік, забезпечить гірничодобувне
підприємство сировиною терміном понад
57 років
(загальні технічні характеристики,
у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг
виробництва тощо), місце провадження
планованої діяльності)
2.Суб’єкт господарювання
ПРИВАТНЕ КАМНЕОБРОЛЮЮЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ТЕМП», код ЄДРПОУ
06958320, 10004, Житомирська обл., Житомирський район, село Довжик, вул. Нескорених, буд. 22, генеральний директор –
Табаченко Я. А.
тел. (0412) 40 14 58.

ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ ЗАПРОШУЄ ВОДІЇВ З КАТ. С НА РОБОТУ
В КИЇВ (АВТОБЕТОНОЗМІШУВАЧ,
САМОСВАЛ ЗІЛ) ЗП ВІД 15000ГРН.
ЖИТЛО БЕЗКОШТОВНО! ДОСВІД
НА ВАНТ. ТЕХНІЦІ БАЖАНИЙ. СТАЖУВАННЯ 3-4 ДНІ (ОПЛАЧУЄТЬСЯ), СТАБІЛЬНА РОБОТА. МОЖЛИВО ВАХТАМИ. 0954044923
• У міні готель в Затоку на літній період потрібно покоївка, кухар, помічник по обслуговуванню і охороні
готелю без шкідливих звичок. Вимога: акуратність, відповідальність.
Харчування, проживання надаються. 0675705119

(повне найменування юридичної особи,
код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та
по батькові фізичної особи – підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання відмовляються
від прийняття
місцезнаходження юридичної особи
або місце провадження діяльності фізичної
особи – підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний
номер телефону)
3.Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського
обговорення
Управління екології та природних
ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації. Адреса: 10014 м. Житомир, вул. Театральна 17/20, тел./факс
(0412)22‑08‑24, e-mail: pryroda@ecology.
zt.gov.ua, контактна особа Семенюк М. М.
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та
контактна особа)
4.Процедура прийняття рішення
про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме
результати оцінки впливу на довкілля
Згідно Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля», рішенням про провадження даної планованої діяльності
буде отримання дозвільних документів,
які видаються органами державної влади
та місцевого самоврядування відповідно
до вимог чинного законодавства України,
в т. ч. виконання умов міністерства екології
та природних ресурсів України – наказ від
03.03.2017 р № 106.
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений
його видавати, нормативний документ, що
передбачає його видачу)нормативний документ, що передбачає його видачу)
5.Строки, тривалість та порядок
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи
інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення
становить 25 робочих днів (не менше 25,
але не більше 35 робочих днів) з моменту
офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення)
та надання громадськості доступу до звіту
з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом
господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати
будь-які зауваження або пропозиції, які, на її
думку, стосуються планованої діяльності, без
необхідності їх обґрунтування. Зауваження
та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному
вигляді) та усно під час громадських слухань
із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого
строку, не розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться
23 квітня 2019 року, об 11 годині 00
хвилин, в приміщенні сільського клубу
с.Покостівка, який розташований за адресою: Житомирська область, Житомирський
район, с. Покостівка, вул. Московська, 45
(зазначити дату, час, місце та адресу
проведення громадських слухань)
6.Уповноважений центральний
орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ
до звіту з оцінки впливу на довкілля
та іншої доступної інформації щодо
планованої діяльності
Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної
адміністрації, 10014 м. Житомир, вул. Театральна 17/20, тел./факс (0412)22‑08‑24,
e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua, контактна особа Семенюк М. М.
(зазначитинайменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер
телефону та контактна особа)
7.Уповноважений центральний
орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються

ФАХІВЦІ НА МОНОЛІТ, МУЛЯРИ,
МОНТАЖНИКИ, ЕЛЕКТРИКИ, РІЗНОРОБОЧІ НА РОБОТУ В М. КИЇВ.
СПЕЦОДЯГ, ПРОЖИВАННЯ, СОЦПАКЕТ НАДАЄМО. ВАХТА 15/15.
0635831415,0442878713

• Продам будинок с. Левків, не далеко, біля центру; поруч ліс, річка; 0.42
га землі. Ціна договірна. 0673911769

• ШВЕЇ ДЛЯ ШИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНО ОДЯГУ НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ. ГР 2/2 АБО 4/4. КОМФОРТНІ
УМОВИ РОБОТИ ТА ВИСОКА СВОЄЧАСНА ЗАРОБІТНЯ ОПЛАТА ПРАЦІ.
0734647095,0980526014,НАТАЛІЯ

2. НЕРУХОМІСТЬ
2.8. Продам Будинки в
передмісті

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

зауваження і пропозиції, та строки
надання зауважень і пропозицій
Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної
адміністрації, 10014 м. Житомир, вул. Театральна 17/20, тел./факс (0412)22‑08‑24,
e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua, контактна особа Семенюк М. М.
(зазначити найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер
телефону та контактна особа)
Зауваження і пропозиції приймаються
протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому
пункту 5 цього оголошення.
8.Наявна екологічна інформація
щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 179 сторінках.
(зазначити усі інші матеріали, надані
на розгляд громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)
9. Місце (місця) розміщення звіту
з оцінки впливу на довкілля та іншої
додаткової інформації
(відмінне від приміщення, зазначеного
у пункті 6 цього оголошення), а також час,
з якого громадськість може ознайомитися
з ними
– в Високопічській сільській раді за
адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Висока Піч, вул. Чуднівська, 1.
– В сільському клубі с.Покостівка, який
розташований за адресою: Житомирська
область, Житомирський р-н, с.Покостівка,
вул.Московська, 45.
– на сайті Міністерства екології та природних ресурсів України, https://menr.gov.ua.
– м. Житомир, вул. Кафедральна, 5а,
офіс. 514,
контакна особа Котелянець Н. В.
тел. 096‑265‑45‑02
(найменування підприємства, установи,
організації, місцезнаходження, дата, з якої
громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

2.18. Куплю Нерухомість
КУПЛЮ КВАРТИРУ, БУДИНОК АБО
ЧАСТИНУ БУДИНКУ (В БУДЬ ЯКОМУ СТАНІ). ЖИТОМИР ТА ПЕРЕДМІСТТЯ, ШВИДКА ОПЛАТА. ТЕЛ.:
0674249331 0636682327 ГЕНАДІЙ

2.16. Здам в оренду

3. АВТО

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

3.2. Автомобілі. Продам

• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIPКЛАСУ, ЄВРОРЕМОНТ, В ЦЕНТ Р І М І С ТА , 2 5 0 Г Р Н / Д О Б А .
ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ.
0665711000,0977228822

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ
БУСІВ І МІНІВЕНІВ В НАЯВНОСТІ
ТА ПІД ЗАМОВЛЕННЯ (2-7 ДНІВ),
НОВІ ТА Б/В ОПТОМ І ВРОЗДРІБ,
ВІДПРАВКА ПО УКРАХНІ, Є СВІЙ
СКЛАД. (097)1521331,(093)26137
42,(097)7266640.
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Розсадник пропонує саджанці
РАЙОНОВАНИХ плодових дерев та кущів

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.

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

Бізнес
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Тел.: (067) 368-51-08 (050) 738-13-02 Вадим
В’ячеславович

ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Нежиле приміщ., що скл. 7/20 частин нежитл. будівлі, приміщ. РММ заг.пл.
534.9 кв.м., за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Маяковського, 109. Дата
торгів: 25.04.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №334222;
2. Об'єкт незаверш. будівництва, заг.пл. 367.4 кв.м. та зем.ділянка пл. 0.11 га,
за адресою: Житомирский р-н, с. Вереси, пров. 2-й Саєнка, 7. Дата торгів: 26.04.2019
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №340097 (уцінено лот № 332527);
3. Житл. будинок заг.пл. 67.9 кв.м. із надвірн. спорудами за адресою: Житомирська
обл., Житомирський р-н, с. Дубовець, вул. Кооперативна, 12. Дата торгів: 26.04.2019
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №340090 (уцінено лот № 333990);
4. Нежитлове приміщ., сховище, пл. 1011.0 м кв., за адресою: Житомирська
обл., м. Овруч, вул. Прикордонна, 34. Дата торгів: 26.04.2019 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №339726;
5. Нежитлове приміщ., сховища заг.пл. 1084.8 м.кв., за адресою: Житомирська
обл., м. Овруч, вул. Прикордонна, 32. Дата торгів: 26.04.2019 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №339965.

ІНФОРМАЦІЯ
про висновок з оцінки впливу на довкілля

3.3. Автомобілі. Куплю
ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬЯКИХ МАРОК, В БУДЬ-ЯКОМУ
СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП, НЕ РОЗМИТНЕНІ, ПРОБЛЕМНІ. ДОРОГО.
0976484669,0635852350

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

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

• Продам с/г техніку: трактори Т-25,
прес-підбирачі, комбайни картопляні, косарки, грабалки, плуги,
культиватори, сівалки, копалки,
(097)6032287Роман.

• Куплю нерозмитнений вантажний
Фіат Скудо 2002-2004 рік. Терміново.
0984431885

• Сівалка СУПН-6(8), УПС-6(8), СЗ3.6(5.4), Тодак-8. Культиватор КРН5(6), КСО-4;6;8. Діскова борона АГ2.1-3.1. 0677801439

3.5. С\Г техніка, та запчастини.
Продам
• АГРОЗАПЧАСТИНИ ДО ОБПРИСКУВАЧІВ, ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ,
ЗЕРНОЗБИР. КОМБАЙНІВ, КОСАРОК, КАРТОПЛЕЗБИР. КОМБАЙНІВ,
КАРТОПЛЕСАДЖАЛОК, КОПАЧОК;
ШИНИ, КАМЕРИ. WWW.AGROKOM.
IN.UA. (099)2012978, (067)6713553,
(063)9628236
• Запчастини до китайських мінітракторів Фотон, Донг Фенг Сінтай,
Джинма, ДТЗ та інші. www.agrozone.
com.ua . (050)1811180;(097)1811011
;(093)0881880.

• Тракторні причепи (самоскидні),
зняті з обліку, марки 3ПТС-12, 2ПТС5, 2ПТС-4 и ГКБ-817. (050)6146423.
(067)9354050

3.10. Автохімія, автотовари.
Продам
• Запчастини двигунів КамАЗ, ЯМЗ,
МТЗ, ЮМЗ, ЗІЛ, ГАЗ. Оригінальна
порш.група Мотордеталь Кострома, гільза, порш.кільця, р/к прокладок двигунів, КПП, мостів, ГТВ,
вкладиші к/вала. Дост.НП, Інтайм.
0675702202,0507190074.

ТОВ «Неофіт», (юр.адреса: 12511, Житомирська область, Коростишівський район,
с. Кам’яний Брід, вул. Зарічна, буд.8, код ЄДРПОУ 32897451), інформує про отримання
висновку з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з розробки та подальшої
рекультивації Західно-Кам’янобрідського родовища лабрадориту та рішення про провадження планованої діяльності у Коростишівському районі Житомирської області.
Висновок з оцінки впливу на довкілля виданий Управлянням екології та природних
ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації 02.04.2019р. за № 1259/33/1-4-0259. Офіційне опублікування відбулося 02.04.2019 року в Єдиному реєстрі з
оцінки впливу за посиланням http: eia.menr.gov.ua. Унікальний реєстраційний номер
справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з
оцінки впливу 201810312046.

4. БУДМАТЕРІАЛИ
4.1. Будівельні суміші, цемент,
пісок. Продам
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РАСТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М ЗИЛ.
0677905739,447067

4.3. Інструмент будівельний.
Продам

4.25. Буріння свердловин,
колодязі. Послуги

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

4.22. Столярні вироби,
пиломатеріали. Продам

ПП ФОНТАН: БУРІННЯ, РЕМОНТ,
ТАМПОНАЖ СВЕРДЛОВИН НА
ВОДУ, МОНТАЖ НАСОСНОГО ОБЛАДНАННЯ. 0677855628,
0677723483

6. ПОСЛУГИ

• Продам пиломатеріали: дошка
пола, строгана в шпунт, столярна
дошка (обрізна, не обрізна різних розмірів, балки, крокви, монтажна рейка,
дошки обрішотки, штахетні, дерев`яні

6.5. Кредити. Ломбарди
• Кредит до 100 000 грн. без отказа.
Кредитная карта до 50 000 грн. Пере-

відходи з пилорами) з доставкою на

кредитуем ваши кредиты до 200 000

дом. 0673911769

грн. 0732551010,0662551010
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БЕТОН и РАСТВОР

ДОСТАВКА

МИКСЕР (КАМАЗ)
МАРКА ОТ 100 ДО 500

Бізнес
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

096 952 45 40, 093 338 71 81

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

ФУНДАМЕНТНІ
БЛОКИ

БУДСУМІШІ

КОЛОДЯЗНІ
КІЛЬЦЯ

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

Оренда та продаж спецтехніки

КОНСУЛЬТАЦИИ И ПОМОЩЬ
В СЕМЕЙНЫХ ПРОБЛЕМАХ И
ДРУГИХ СИТУАЦИЯХ ЖИЗНИ.
НА УСПЕХ, УДАЧУ, В БИЗНЕСЕ,
В КАРЬЕРЕ, В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ.
ИЗБАВЛЮ ОТ ОДИНОЧИСТВА, СОПЕРНИКОВ. ВЕРНУ ЛЮБИМОГО
ЧЕЛОВЕКА СОХРАНЮ СИМЕЙНЫЙ
ОЧАГ. 0683706105

Продаж техніки зі складу
Копка траншей
Фундаменти
Планування
Каткування
Переміщення грунту та ін.
ТЕЛЕФОНУЙТЕ

096-14-69-072

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

6.17. Послуги. Iншi
• Бізнес, що дозволяє досягти успіху!
Наш клуб дає можливість подорожувати економно. Замовлення круїзів
без посередників. Для детальної інформації 0509381464,0688575481Тетяна
• Ковка та ковані елементи по
оптовим цінам, доставка по всій
Україні, сайт: KOVOSVIT.NET.
(096)6406564;(044)3792466.

Копання та чистка криниць
Машиною та вручну. Буріння
свердловин. Залізобетонні
кільця в асортименті.
Житомир та область
Тел.: (067) 941-03-20
КОПАННЯ КРИНИЦЬ
Механічним способом.
Виїзд по області.
Тел.: (098) 062-09-73

• Купую токарне, фрезер. оснащення, верстати, лещата, патрони, фрези, свердла, різці, ел/двиг.
оlegsustrikoff@gmail.com, 0968709687
• Повний комплект обладнання мінізаводу для виробництва шлакоблоку:
прес шлакоблочний, прес полублоків, транспортне обладнання і т.п.
0675669709

ПРОДАМ САДЖАНЦІ МОРОЗОСТІЙКИХ КІВІ, ГРАНАТУ, ІНЖИРУ,
ХУРМИ, ФУНДУКА. САДЖАНЦІ
ЧЕРЕНКОВАНІ, ВИРОЩЕНІ В КОНТЕЙНЕРАХ. 0997982988
8.13. Вторсировина, прийом,
переробка. Куплю
КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ
ТА МАКУЛАТУРУ 0505580047,
0412447919
8.20. Стіл знахідок. Загубив
• Втрачене водійське посвідчення
номер ВВА 191554, 11.11.09 р., на
ім'я Васильковська Лілія Михайліна,
вважати не дійсним

8. РІЗНЕ
8.7. Насіння, с/г продукція.
Продам
ЦЕГЛА
червона рядова, силікатна
лицьова. Доставка з заводу
та складу. Низькі ціни.
Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

СТО "Каприз":

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

тел.: 063-886-23-45

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

тел.: 097-440-16-93

ГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИ
Стоунлайт, Aeroc. Доставка з
заводу та зі складу. Низькі
ціни.
Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58
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Гороскоп на тиждень 3 - 9 квітня
ОВЕН

Саме час завершувати розпочаті справи,
підбивати підсумки.
Зберігайте спокій у спілкуванні,
адже іноді краще змовчати.

ТЕЛЕЦЬ

З'явиться шанс надолу ж и т и вт рачен і
можливості. Постарайтеся не вплутуватися в політичні
суперечки.

БЛИЗНЮКИ

Успішний тиждень.
На вас чекають компліменти та всяка романтика. Але
для досягнення важливих цілей
доведеться зосередитися на роботі й кар'єрі.

РАК

Намагайтеся менше
говорити й більше слухати. У вихідні на першому місці – проблеми батьків
та дітей.

ЛЕВ

Зайва довірливість і
небажання проаналізувати ситуацію можуть зіграти з
вами трохи злий жарт. Суботу
присвятіть не розвагам, а рідним.

ДІВА

Ваш успіх залежатиме від впевненості
у правильності свого вибору
й злагодженості дій з іншими
людьми. Вільний час присвятіть
родині та дітям.

ТЕРЕЗИ

Постарайтесь нікуди
не спізнюватися. Ініціативи увінчаються успіхом, якщо
вдасться подолати дратівливість
і не працювати надміру.

СКОРПІОН

Зберігайте спокій і
впевненість у власних
силах. Професійні та
фінансові справи поліпшуватимуться завдяки вашій наполегливості та самовіддачі.

У всіх сферах розраховуйте поки що тільки
на свої сили. Зате зможете проявити себе у всій красі. Вас порадують позитивні події.

3

квітня
середа

4

квітня
четвер

і природа даного феномену досі
не вивчена. Винятковим також є
те, що з її насіння виростають
абсолютно звичайні яблуні.
• Якщо яблуко розрізати впоперек, то малюнок на серцевині
на вигляд як п'ятикутна зірка.
Саме тому стародавні алхіміки
вважали яблуко символом знань.
• Для виготовлення одного
літру яблучного сидру використовують близько десяти яблук.
• У Європі в середньому
людина з'їдає близько 65 яблук
кожного року.
• Американським селекці-

5

квітня
п’ятниця

6

квітня
субота

Ви справедливо вважаєте, що гідні більшого. Але не беріть підвищених
зобов'язань, вам складно буде їх
виконати самотужки.

ВОДОЛІЙ

Будете багато спілкуватися і знайомитися
з новими людьми. Щоб таємні
недоброзичливці не застали вас
зненацька, приготуйтеся відбити
їхні атаки.
Настрій і працездатність будуть на висоті.
Якщо приборкаєте свою впертість, взагалі все буде чудово.

онером Альбертом Еттером
у 1940 році було виведено незвичний сорт яблук з м'якоттю червонувато-рожевого кольору. Сорт
отримав назву «Рожеві перли»
і був запатентований у 1944 році,
а наступного року його представили в каталогах для садівників.
• Ви коли-небудь задавались
питанням, чому яблука плавають і не тонуть? Відповідь доволі
проста – вони на 25% складаються
з повітря, м'якоть доволі пориста,
і всередині яблука є пустоти, які
виконують роль поплавка. Свіжі
яблука мають меншу щільність,
ніж вода.
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Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації серії ЖТ № 222/599 Р
від 6 травня 2015 р.
Видавець – ПП "Медіа Ресурс"; адреса:
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кафе
«Alyssum»

«Овочі гриль»

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

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

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

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

42-21-00

Ресторан
«Замковий»

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

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

46-03-04

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

(067) 357-36-25

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

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

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

42-60-86

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

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

(063) 077-39-47

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

43-86-46

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Паб
«Файна кнайпа»

РИБИ

- 2°
+ 9°
ТИСК, ММ

читай свіжий номер газети тут

КОЗЕРІГ

Цікаві факти про яблука
• За дослідженнями археологів яблука почали вживати у їжу
8,5 тисячі років тому.
• У місті Кролевці Сумської
області росте яблуня, яка належить до числа природних чудес
України. Вік живого пам'ятника
п ри р од и пон а д 20 0 р ок і в.
Яблуня-сад або яблуня-колонія росте у вигляді величезного куща на території понад 100
кв. м, вона вже давно втратила
основний материнський стовбур, проте налічується близько
п'ятнадцяти врослих в землю
стовбурів-гілок. Це єдина в світі
яблуня, яка росте таким чином,

від партнерів
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Кафе
«Тераса»

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

Кафе
«Пантера»

Ресторан
«Порцеляна»

Кафе
«Танюша»

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.
Більярд

Кафе
«Таймир»

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»
35 грн

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

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

Кафе
«Джерельце»

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

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

Кав’ярня
«+Кава»

Кухмістерська
«Історія»

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

Редакція не несе відповідальності за зміст рекламних матеріалів.
Редакція може не поділяти думку авторів матеріалів.
Передрук матеріалів видання повинен бути узгоджений
з редакцією.
Інформація для публікацій надається інформаційним агентством ТОВ “Видавництво “РІА”; код ЄДРПОУ 34095069; адреса:
21032, м. Вінниця вул. Ширшова, 3а; свідоцтво про державну
реєстрацію інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної
діяльності серії КВ No.19457Р від 12.08.2009 р.

Матеріали позначені цим знаком
друкуються на правах реклами
Віддруковано в друкарні
ТОВ «Прес Корпорейшн Лімітед»,
21100, м. Вінниця,вул. Чехова, 12а
Тел. (0432) 556397, 556398
Зам. наклад: 14 800 прим.
Замовлення №191612
Передпл. індекс: 08976

Р

тел: (0412) 47-27-47, (097) 447-27-47

Кінотеатр «УКРАЇНА»

Плейбой під прикриттям
Жанр: бойовик, комедія

Нікі Ларсон – найкращий тілоохоронець
у світі. У всякому разі, він так думає. Його
крутість не можна передати словами, її
просто потрібно бачити. Крім того, Нікі
працює приватним детективом і дуже часто береться за найскладніші справи. Його
наступна місія буде найнебезпечнішою –
йому потрібно знайти експериментальний
парфум самого Купідона, який допомагає
в себе закохати абсолютно всіх представників протилежної статі навколо. Ці
парфуми – це справжня зброя, яка не має
опинитися в руках поганих людей.

Битва за Землю
Жанр: трилер, фантастика

Цілих 10 років наша планета вже зовсім не наша... Її захопили інопланетяни,
створили тут свою імперію та налагодили
свій порядок. Люди в цьому новому світі
розділилися на два табори: одні адаптувалися до цих нових правил і всіляко
допомагають гостям. Інші же створили рух
опору. Вони готують справжнє повстання,
щоб повернути владу людей на Землі.
І почнеться все з Чикаго. Шеф місцевої
поліції допомагає окупантам, тому вважає
своїм обов'язком запобігти повстанню. У
нього є всього одна доба, щоб зловити та
знищити лідера повстань Фенікса.

Ми

kinoukraina.zt.ua

Дамбо

Жанр: трилер, жахи

Молода сім'я Вілсонів хочуть лише одного – відпочити подалі від щоденної рутини.
Із цією метою вони приїжджають до пляжного будиночку, щоб як слід розслабитися.
Кругом океан, тонни піску – рай для сім'ї.
Їх ідеальне проведення часу із друзями
руйнують непрохані гості – нові сусіди з
поганими намірами. Коли настає ніч, сім'я
зустрічається віч-на-віч із найстрашнішим,
із чим тільки можна зустрітися – вони
бачать свої копії. Ці допельгангери хочуть
знищити Вілсонів будь-якими засобами.
Сім'я починає жити в постійному страху та
розуміє: або їх уб'ють, або вони.

Жанр: мультфільм, сімейний

У цьому світі так багато магії... У кожній
людині, навіть у маленькому слоненяті. В
одному з цирків на світ з'явилося зовсім не
звичайне слоненя – його звуть Дамбо. У нього
дуже великі вуха, що у багатьох глядачів
цирку скоріше викликало б сміх. Але вони в
Дамбо неспроста – за допомогою вух слоненя
літає. Тільки ось він живе у світі, де правлять
гроші. Багаті завжди хочуть використовувати
таких, як Дамбо, для своєї вигоди. Енергійний
підприємець В. А. Вендевер будує свій цирк
під назвою "Казкова країна", де йому потрібні
найнеймовірніші чудеса з усього світу, і для
цього він не зупиниться ні перед чим.
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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

РЕКЛАМНА КОМПАНІЯ

Шукаєш стабільну роботу
та стабільну заробітню
плату без обмежень ?

ПРИХОДЬ ДО НАС!

ВАКАНСІЯ

МЕНЕДЖЕР
ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА
067 4128981

ВУЛ. РИЛЬСЬКОГО 9, ОФ 407

