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Конфліктне питання:  
житомирські перевізники 
відмовляють перевозити  
безкоштовно пільговиківЛіфтове свавілля у Житомирі

У межах ділянки, що відводить-
ся для будівництва сміттєпе-
реробного заводу у Житомирі, 
археологи виявили відоме  
поселення пізньоримського 
часу III – ІV ст. н.е.  
Будівництво під загрозою? с. 16

ЗДИРНИЦТВО ЧИ  
ЗАХИСТ СПАДЩИНИ:  
що стримує будівництво 
сміттєпереробного  
заводу у Житомирі
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Анастасія Ліберман

Перелік вулиць, 
які цьогорі будуть 
капітально відремон-
товані, затвердили 
у міськраді. Питання 
капремонту доріг 
у місті розглянули 
додатковим на черго-
вому засіданні викон-
кому 3 квітня.

До 9 житомирських вулиць, які 
у 2019 році капітально відремон-
тують, додали ще одну вулицю 
і майдан.

Проект рішення «Про внесен-
ня змін до рішення виконавчого 
комітету міської ради від 22.02.2019 
№ 140 “Про затвердження перелі-
ку капітального ремонту, рекон-
струкції об’єктів благоустрою на 
2019 рік”» 3 квітня одноголосно 
підтримали присутні члени ви-
конавчого комітету міськради.

Для підвищення транспорт-
но-експлуатаційних якостей доріг, 
з метою забезпечення утримання 
об’єктів благоустрою в належ-
ному технічному стані шляхом 
виконання необхідних робіт з їх 
капітального ремонту до об’єктів 
капітального ремонту та рекон-
струкції додали майдан Короленка 
та дорожнє покриття вулиці Ве-
ликої Бердичівської (від бульвару 
Старого до вулиці Довженка).

Звітував з найбільш болючо-
го питання якості 
доріг начальник 
управління кому-
нального господар-
ства Житомирської 
міськради Олек-
сандр Марцун.

«Ми зараз ма-
ємо прийняти це 
рішення, щоб вже 
найближчим ча-
сом можна було 
замовити проек-
тно-кошторисну 
документацію по 
капремонту даних 
двох об’єктів»,  – 
звернувся Олек-
сандр Марцун.

Таким чином, в переліку на 
капітальний ремонт у 2019 році 
вже затверджено 11 вулиць.

Нагадаємо, перелік капітально-
го ремонту, реконструкції об’єктів 
благоустрою на 2019 рік затвер-
дили на позаерговому виконкомі 
22 лютого. Тоді міський голова Сер-
гій Сухомлин пропонував членам 
виконкому підтримати питання 
капремонту, щоб завчасно оголо-
сити тендери, а не ремонтувати 
дороги як завжди, восени.

Руслан Мороз

В Житомирському 
музеї космонавтики 
імені Сергія Коро-
льова з 2 до 10 квітня 
була представлена 
виставка «Маестро 
Космос».

Експозиція складається з тво-
рів відомих художників України 
та приурочена до 95-ї річниці 
від дня народження всесвітньо 
відомого кінорежисера, народ-
ного артиста України і Вірменії 
Сергія Параджанова. На експо-
зиції представлені книги про 
життєвий шлях та творчість 
маестро, видані в Україні та 
інших країнах світу, раритетні 
дрібнички з особистих речей 
Сергія Параджанова, експонати 
з приватних колекцій, роботи 
майстрів з усіх куточків Укра-
їни. За життя великого митця 
називали «Маестро Космос», під-

креслюючи його неординарну 
особистість і талант.

Завідуюча відділом науко-
во-освітньої роботи та зв’язків 
з громадськістю музею Ірина 
Вишневецька розповіла про від-
криття виставки: «Цього року 
95-а річниця з дня народження 

Сергія Параджанова, і ця вистав-
ка приурочена саме до цієї дати. 
«Маестро Космос» – так називали 
Сергія Параджанова, тому саме й 
виникла ідея проведення виставки 
в Житомирському музеї космо-
навтики імені Сергія Корольова. 
Експонати дуже оригінальні, як 

і сама особистість Параджанова. 
В експозиції є фото, малюнки, 
картини, речі, пов'язані з життям 
великого митця».

Виставку організовано Всеу-
країнським проектом «Parajanov-
ART» та за підтримки Спілки 
вірмен України і регіональних 
вірменських громад. Його метою 
є популяризація творчості всес-
вітньо відомого режисера, одного 
з найвидатніших митців ХХ ст.

Організатори мають велику 
надію – заснувати з часом перший 
музей Параджанова в Україні 
(хоча такий неформально давно 
існує в Перевальській зоні, де ма-
естро був ув’язнений в 70-х роках 
минулого століття). Координа-
тор проекту від «Parajanov-ART» 
(м. Київ) – голова Вірменського 
товариства культурних зв’язків 
AOKS-Україна Олена Оганесян. 
«Parajanov-ART» існує понад 10 
років. Перша його виставка була 
організована з нагоди 45-річчя кі-
нострічки «Тіні забутих предків». 
З того часу проект доповнювався 
та побував у багатьох містах Украї-
ни: Києві, Кам’янці-Подільському, 
Алчевську та інших. Заходи, при-
свячені 95-річчю Сергія Параджа-

нова, – «Натхнення Божого худож-
ника. Parajanov-Fest », стартували 
ще 16 січня в Києві.

«Житомир – це 77-е місто, 
куди приїхала виставка. У на-
шій експозиції 3000 експонатів, 
а сюди ми привезли 300. Вистав-
ку ми почали представляти в тих 
містах, де Сергій Параджанов 
відбував терміни покарання і зні-
мав фільми. Потім вирушили 
в міста, де є потужна вірменська 
громада. Ось і в Житомир ми 
прибули на запрошення вірмен. 
У нас зібралося багато експона-
тів, які вже побували в різних 
куточках України, пов'язаних 
з іменем Сергія Параджанова. Це 
його портрети, зроблені фотоху-
дожниками з різних країн світу, 
а також твори, створені художни-
ками, які особисто знали Сергія 
Йосиповича», – розповіла кура-
тор проекту «Parajanov-ART», 
голова Вірменського товариства 
культурних зв'язків АОКС-Украї-
на Олена Оганесян. У планах ор-
ганізаторів експозиції відвідати 
100 міст України, видати каталог 
і відправитися в закордонний 
тур. До сих пір виставку возили 
тільки до Грузії.

Капремонт доріг міста: чи 
очікувати житомирянам зміни 
якості дорожнього покриття

«Маестро Космос» – в музеї космонавтики відкрили 
виставку, присвячену Сергію Параджанову

ШАНОВНІ УКРАЇНЦІ!
Я звертаюся до вас із подя-

кою. Дякую всім, хто підтри-
мував мене під час виборів, 
хто допомагав і переживав за 
мене… Дякую тим, хто про-
голосував за мене 31 березня. 
Дякую команді!

Ми отримали більш ніж 
2,5 мільйони голосів. Цього 
виявилося мало для перемоги, 
але цього достатньо для нашої 
роботи в ім’я вільної і щасли-
вої України. Бо ви – не просто 
два з половиною мільйони 
громадян. Ви – найкращі!

Любомир Гузар казав: 
«Україна не ділиться на укра-
їно- та російськомовних. Вона 
ділиться на тих, хто її любить 
і тих, кому вона байдужа». Ми 
з вами – з вірного боку. Бо ми 
не просто любимо Україну, ми 
здатні працювати на неї і зма-
гатися за неї.

Нині у країні настають не-
прості часи. Ми стоїмо перед 
величезними викликами та 
проблемами, які переважною 
більшістю політиків навіть не 
усвідомлюються. І тільки ми 
можемо їх здолати. Посеред 
цього безладу, хаосу й загаль-
ного бедламу має бути сила, 
яка дасть Україні шанс.

МИ З ВАМИ – ЦЯ СИЛА 
І МИ – ЦЕЙ ШАНС.

Тому я дуже і дуже прошу 
вас. Жодного відчаю, ніяких 
сумнівів та вагань. Ми надзви-
чайно потрібні сьогодні нашій 
рідній, нашій найкращій у сві-
ті Україні. І вона нам потріб-
на – сильна, гарна, незалежна, 
демократична.

Тому вибір у нас лише 
один: ТІЛЬКИ ВПЕРЕД!

СИЛЬНІ НЕ ЗДАЮТЬСЯ!

Юлія Тимошенко: 
Вибір у нас  
лише один - 
тільки вперед!
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Читачі нашої газети 
добре знайомі із ціка-
вими та змістовними 
матеріалами за участі 
колишнього мера 
Житомира Георгія 
Буравкова. Цікаво, що 
кількаразові екскур-
си у зовсім недавню 
історію Житомира, 
які відбувалися в ході 
інтерв’ю із Георгієм 
Буравковим у люто-
му-березні 2019-го 
року, дали можливість 
нашим читачам (а з 
ними – десяткам ти-
сяч житомирян) від-
повісти на цілий ряд 
запитань щодо вибо-
ру кандидата, за якого 
варто було б прого-
лосувати 31 березня 
2019-го року.

Важливо відзначити, що під 
час виборчої кампанії у люто-
му-березні 2019-го року Георгій 
Буравков став головою однієї із 
дільничних виборчих комісій у на-
шому місті. І саме тому, як без-
посередній учасник організації 
виборчого процесу напередодні 
31 березня, а також – проведення 
виборів та встановлення їх резуль-
татів, Георгій Буравков знову 
погодився відповісти на цілий 
ряд наших запитань.

– Насамперед хотілося б за-
значити, що два місяці тому мені, 
як я вважаю, випала честь очо-
лити одну із виборчих дільниць 
у Житомирі, – розпочинає нашу 
розмову Георгій Буравков. – Це 
була звичайна дільниця № 180357 
у центральній частині обласного 
центру, яка знаходиться по вули-
ці Старовільській, 7а. Так, це був 
перший мій досвід на такій по-
саді, але, повірте, він став для мене 
багато у чому повчальним і дуже 
важливим «кусочком» мого життя. 
Вважаю, що процес голосування 
важливо правильно і кваліфіко-
вано організувати, але не менш 
важливо так само кваліфіковано 
і чесно встановити результати го-
лосування, позбавивши будь-кого 
найменшого шансу на фальсифі-
кацію підсумків виборів.

�� –�Отже, Георгію Ана-
толійовичу, ви вважаєте, що 
фальсифікацій та зловжи-
вань у ході виборчої кампа-
нії і на виборах 31 березня 
2019 року не було?

– Той, хто читав мої матеріа-
ли у кількох виходах вашої газе-
ти, очевидно звернув увагу на мої 
кількаразові застереження щодо 
підготовки масштабних фальсифі-
кацій. У принципі, про це говорив 
не лише я, бо того, що творилося 
з боку влади у плані масованого 
підкупу виборця через видачу 
компенсацій, монетизованих суб-
сидій та індексацій якраз напере-
додні виборів Президента України, 
у нашій країні ще ніколи не було. 
А те, що у лютому, а особливо – 
у березні 2019-го наша влада по 
суті купувала прихильність вибор-
ця – пенсіонера, вже не викликає 
жодного сумніву. Щоправда, масш-
табними фальсифікаціями виборів 
такі мільярдні грошові подарунки 
досі чомусь не вважаються. Але 
мені, як голові дільничної виборчої 
комісії, важливо було провести ви-
бори і встановити їх результати без 
порушень і затримок.

�� –�І наскільки це Вам 
вдалося?

– В цілому вибори на нашій 
дільниці пройшли спокійно. Кіль-
ка разів нам довелося реагувати 
на ситуацію, коли дехто із моло-
диків намагався фотографувати 
бюлетень з відміткою за кандидата 
у Президенти Петра Порошенка. 
Ми викликали поліцейського для 
встановлення такого порушення. 
Варто врахувати, що спалах під 
час фотографування виникав 
лише тоді, коли у приміщенні, так 
само, як і у кабінах для голосуван-
ня, було мало сонячного світла. 
Але в цілому день 31 березня 2019 
року був дуже сонячним, а тому 
сказати точно, скільки виборців 
скористалися фотофіксацією сво-
го голосування, я не можу!

�� –�Інші ознаки фаль-
сифікації результатів голо-
сування ви помічали?

– Те, що без фальсифікацій на 
виборах 31 березня 2019-го року не 
обійшлося, я переконаний. І ось 
чому. У себе на дільниці підра-
хунок голосів і встановлення ре-
зультатів голосування ми провели 
достатньо організовано і швидко. 
Підготували, як і належить, усі ек-
земпляри протоколів із підписами 
усіх членів комісії і спостерігачів. 
Потім, як і вимагає закон, поїха-
ли здавати протоколи і всю доку-
ментацію до окружної виборчої 
комісії (ОВК). Все це ми зробили 
достатньо швидко. Але важко було 
не помітити однієї цікавої особли-
вості. Полягала вона у тому, що під 
час здачі протоколів у приміщен-
ні ОВК комп’ютер центрального 
сервера начебто виявляв помилку. 
І хоча із цифрами та підсумковими 
результатами не було жодних роз-
біжностей, виникали неточності 

у трактуванні чи прочитанні того, 
що значилося у протоколах. Все це 
не призвело до повернення проце-
су перерахунку голосів, але всілякі 
дріб’язкові зауваження, які видавав 
комп’ютер центрального сервера, 
призвели до того, що прийом звіт-
ної документації від дільничних 
виборчих комісій було продовжено 
спочатку аж до ранку, а для деяких 
дільничних комісій цей процес 
затягнувся ледь не на добу! І все це 
робилося неспроста. Так звані не-
точності, на які вказував комп’ютер 
центрального сервера і суть яких 
треба було уточнювати упродовж 
годин, були передбачені заздале-
гідь. І все це було організовано для 
елементарного сповільнення про-
цесу підбиття сумарних результа-
тів голосування у масштабах усієї 
країни. Саме затримки, які були 
організовані штучно і навмисне, 
давали можливість центральному 
штабу одного із кандидатів у Пре-
зиденти зрозуміти, які конкретно 
результати отримав їх кандидат 
у тому чи іншому виборчому окру-
зі. Неважко здогадатись, що таким 
штабом, який уважно стежив за 
процесом встановлення резуль-
татів виборів у конкретних окру-
гах, був штаб Петра Порошенка. 
І саме у той час, коли виникали 
затримки і зволікання із прийо-
мом інформації від ОВК до ЦВК 
через центральний сервер, у деякі 
округи йшли вказівки, яким чи-
ном корегувати результати голо-
сувань. Знову ж таки ці округи 
і конкретні виборчі дільниці, де 
можна було «корегувати» резуль-
тати голосування, були визначені 
заздалегідь. Як правило, першою 
ознакою такої «корекції» результа-
тів голосування на користь Петра 
Порошенка є високі показники 
виборчої активності громадян, яку 
у народі називають «явкою вибор-
ців». Дивно, але найвищою явкою 
виборців відзначились десятки ви-
борчих дільниць у Донецькій та 
Луганській областях, де, навпаки, 
внаслідок складної прифронтової 
обстановки люди просто не могли 

зрівнятися за активністю у вибо-
рах із жителями центральних чи 
західних областей України. Ще 
дивніше, що найбільшу кількість 
голосів на таких дільницях із ви-
сокою явкою виборців набирали 
два кандидати – Юрій Бойко та 
Петро Порошенко. Ось якраз на 
сході і частково – на півдні України 
Петро Порошенко і зумів отри-
мати необхідну кількість голосів, 
які були потрібні для його виходу 
до другого туру президентських 
виборів. І навпаки, якраз на діль-
ницях на сході та півдні України 
недоотримали належних і про-
гнозованих результатів Юлія Тим-
ошенко, Анатолій Гриценко та Ігор 
Смешко. Якщо простішою мовою, 
то ці голоси у них були просто 
вкрадені.

�� –�Тож виходить, що 
поки організатори фаль-
сифікацій відбирали голо-
си у Тимошенко, Смешка 
чи Гриценка, Володимир 
Зеленський став беззапере-
чним лідером і фаворитом 
у першому турі виборів 
Президента України?

– Вважаю, що у Зеленського 
голосів не чіпали. Політтехнологи 
нашого Гаранта визначили для 
другого туру голосування най-
більш сприятливим конкурентом 
Петра Порошенка саме Володими-
ра Зеленського. Проте штабісти 
Порошенка прорахувалися в аб-
солютних показниках підтримки 
виборців, які отримав Володимир 
Зеленський. Вони навіть не уяв-
ляли, що підтримка Зеленського 
перевалить за рубіж 30%. Зрозумі-
ло, що тепер, за таких показників, 
зменшити чи скоротити розрив 
підтримки між Порошенком та 
Зеленським просто не вдасться. 
І дебати тут нині діючому Пре-
зидентові України суттєво не до-
поможуть.

�� –�Отже Ви вважаєте, 
що найближча декада, яка 

залишається до 21 квітня 
2019-го року, вже мало що 
змінить?

– Те, що ми побачимо і по-
чуємо чимало цікавих і сенсацій-
них заяв та коментарів, можна не 
сумніватися. Адже одному із пари 
претендентів на найвищу держав-
ну посаду доводиться робити все, 
аби нівелювати майже двократну 
перевагу свого суперника, отрима-
ну 31 березня. Тому активнішим 
сьогодні стає нині діючий Прези-
дент України. За нього так само, як 
і раніше, агітують тисячі так званих 
«ботів», які жахають українців пер-
спективою втрати державності та 
незалежності у разі перемоги Воло-
димира Зеленського. Але перемога 
Зеленського виглядає вірогіднішою 
і реалістичною хоча б тому, що він 
отримав дуже потужну підтримку 
від цілого ряду кандидатів у Пре-
зиденти України, які не потрапили 
до другого туру виборів. Погляньте, 
про підтримку Володимира Зелен-
ського вже прямо заявив Анатолій 
Гриценко, а Юлія Тимошенко та 
Ігор Смешко хоча і висловилися 
дещо завуальовано, все ж таки 
чітко зазначили, що вони і їх ви-
борчі штаби не будуть підтриму-
вати Петра Порошенка за жодних 
умов. Ось така своєрідна коаліція 
кандидатів ще раз підтверджує ви-
сновок про те, що нинішню владу 
і нинішнього Президента треба від-
правляти на спочинок. Тим паче, 
що ніхто із серйозних людей не 
стане заперечувати першочергової 
відповідальності нинішнього Пре-
зидента України за те, що в Україні 
процвітала і досі процвітає коруп-
ція, що саме за його керівництва 
державою українці стали найбід-
нішим народом Європи, а купка 
олігархів, навпаки, – зміцнила свої 
статки. Без сорому вони купують 
злиденний народ подачками у ви-
гляді надбавки чи компенсації-ін-
дексації. Звісно, люди у більшості 
своїй хочуть позбутися такої влади. 
І я їх чудово розумію, бо також 
цього хочу. Ну а щодо приходу 
нового Президента і нової коман-
ди, то різні погрози та страхи, які 
нагнітають сьогодні проплачені 
«боти» від команди Порошенка, 
не можуть сприйматися всерйоз. 
Той же Володимир Зеленський має 
і гарну освіту, і досвід успішного 
підприємництва, і, що не менш 
важливо, – вміє швидко вчитися. 
Те, що Україні і українцям буде 
нелегко вибиратися із кризової 
ями, яку постійно поглиблювало 
нинішнє керівництво країни, – усім 
зрозуміло. Але вибратися із неї ми 
зможемо лише із новим Президен-
том. І ми його обов’язково оберемо! 
Вже зовсім скоро!

Інтерв̀ ю провів 
 Василь Сташук

Георгій Буравков: Фальсифікації вже 
не допоможуть – влада приречена!
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Вартість проїзду  
по-новому  

Декілька місяців тому я поперед-
жав про те, що міська влада буде 
піднімати вартість проїзду. Майже 
рік тривали суди щодо незаконно 
встановлених часових обмежень 
пільгового проїзду в маршрутках, 
і вже тоді, на початку 2018 року, 
представники міської ради «анон-
сували», що вартість проїзду в марш-
рутках буде по 7 гривень.

Майже через рік вже «транспорт-
ні» фахівці міської ради анонсують 
нові тарифи. Міська влада планує 
збільшити вартість проїзду з 1 травня 
у тролейбусах до 5 грн, у маршрут-
ках – до 7 грн. Другий етап плануєть-
ся з 1 липня: 6 грн та 8 грн відповід-
но. Вартість проїзду при безготівковій 
оплаті або картою житомирянина 
буде нижчою на 2–3 грн. На мою 
думку, всі ці нововведення чекає та ж 
історія, що і попередні покращення, 
коли запроваджувалися валідатори, 
штрафи, пільговий проїзд. Для того, 
щоб люди менше обурювалися, ра-
зом зі збільшенням вартості проїзду 
лунають обіцянки про зміни та покра-
щення, про які за декілька місяців за-
бувають та які поступово відміняють.

Можливо, цього разу все буде 
по-новому, і ситуація у сфері гро-
мадських перевезень дійсно по-
кращиться зі збільшенням тарифу, 
але особисто я в це мало вірю. При 
збільшенні вартості проїзду з 5 до 7 
або 8 грн послуги, що надавалися за 
3 грн та наразі надаються за 5 грн, 
залишаться тими ж. Ніхто не буде 
оновлювати транспортні засоби. Це 
також стосується водіїв та їхнього 
ставлення до пасажирів – воно за-
лишиться незмінним. Міська рада 
в особі конкретних працівників 
управління транспорту надалі піді-
груватиме перевізникам. Історія зі 
штрафами закінчуватиметься не-
правильно складеними актами про 
порушення, відмовою перевізників їх 
сплачувати та програшами судів місь-
кою радою. Ситуації з перевезенням 
пільговиків та виконанням графіків 
руху у вечірній час також не змінять-
ся. Виникає резонне запитання: для 
чого піднімати вартість проїзду, якщо, 
скоріше за все, усе залишиться без 
змін, і чим обґрунтовані нові тарифи? 
Міська рада та перевізники в унісон 
кажуть і будуть казати, що збільши-
лися витрати і ціна є економічно об-
ґрунтованою. Знаючи, як перевізники 
обґрунтовують ціну, не здивуюся, що 
окремі з них своїми розрахунками 
зможуть обґрунтувати ціну і в 30 грн. 
Певні чиновники міської ради також 
ці цифри зможуть підвердити. На-
віть при тому, що ціни на пальне та 
запчастини не змінилися.

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

Заступника начальника управління 
охорони здоров’я Житомирської 
ОДА затримали на хабарі

Житомир стане чистим  
після завершення толоки?!

У понеділок, 
8 квітня, на офіцій-
ному сайті ГУ НП 
в Житомирській 
області з’явилася 
інформація про за-
тримання на хабарі 
одного із керівників 
структурного під-
розділу обласної 
державної адміні-
страції.

Повідомлялися і подробиці 
затримання. «55-річний служ-
бовець запропонував жителю 
області передати йому 10 ти-
сяч гривень за встановлення 
останньому групи інваліднос-
ті на певний термін. Посадов-
ця затримано відразу після 
отримання ним вказаної суми 
у службовому кабінеті. Його дії 
відповідно задокументовано де-
тективами ГУНП спільно з пра-
цівниками управління захисту 
економіки в Житомирській об-
ласті. Заходи проводились під 
процесуальним керівництвом 
військової прокуратури Жито-
мирського гарнізону. Предмет 

хабара вилучено», – інформує 
відділ комунікації поліції ГУ 
НП в Житомирській області.

Як стало відомо, затриманим 
виявився заступник начальника 
управління охорони здоров’я 
Житомирської ОДА Віктор Луч-
ків. У Житомирській ОДА дали 
офіційний коментар з цього 
приводу.

Про те, що затриманий 
чиновник відсторонений від 
роботи на період здійснення 

досудового розслідування, по-
відомив начальник управління 
охорони здоров’я Микола Сус-
лик під час прес-конференції 
8 квітня, продемонструвавши 
відповідний наказ.

«На основі листа слідчого 
управління ГУ Нацполіції в Жи-
томирській області заступник 
начальника управління – на-
чальник відділу медицини та 
катастроф та організації медич-
ної допомоги населенню управ-

ління охорони здоров’я Жито-
мирської ОДА Віктор Лучків 
відсторонений наказом управ-
ління від виконання обов’язків 
на період проведення слідчих 
дій. Сподіваюсь, що правоохо-
ронні органи проведуть слідчі 
дії об’єктивно», – зазначив Ми-
кола Суслик.

Він додав, що Віктор Лучків 
працює в управлінні із 2006 
року і за цей час не було скарг 
на його роботу як заступника. 
«У функції заступника не вхо-
дить призначення і визначення 
інвалідності громадян, які по-
требують посвідчення на МСЕК. 
Це рішення комісії, яке не на-
лежить до його компетенції», – 
сказав Микола Суслик.

Як повідомляють у поліції, 
наразі чиновник затриманий 
у порядку ст. 208 (Затримання 
уповноваженою службової осо-
бою) Кримінального процесу-
ального кодексу України.

Попередня правова кваліфі-
кація події – ч. 3 ст. 368 (При-
йняття пропозиції обіцянки 
або одержання неправомірної 
вигоди службовою особою) 
Кримінального кодексу України.

Довідково: Санкція статті 
передбачає відповідальність 
у вигляді позбавлення волі на 
термін від 5 до 10 років.

Анастасія Ліберман

В цому запевнив 
директор комуналь-
ного підприємства 
КАТП-0628 Сергій 
Колесник 3 квітня 
на черговому за-
сіданні виконкому 
міськради.

Питання вивезення сміття 
3 квітня на черговому засідан-
ні міськвиконкому порушили 
під час розгляду фінансового 
звіту вищезгаданого підпри-
ємства.

«Є містяни, які вкрай не-
задоволені якістю вивезення 
сміття.  Тому було розпо -
рядження, аби за два тижні 

владнали ситуацію зі сміттям 
у місті, і вже наступного поне-
ділка маємо знову збиратися 
з підприємствами, які вивозять 
сміття. Яка на сьогодні ситуа-
ція?» – запитав міський голова 
Сергій Сухомлин.

На це Сергій Колесник 
відповів, що, за розрахунка-
ми підприємства, до 15 квіт-
ня, тобто завершення толоки, 
місто буде чисте.

«На сьогодні ми перефор-
мували маршрути і працюємо 
в посиленому режимі й у ви-
хідні дні навіть. Тому можу за-
певнити, що перенакопичення 
сміття в місті не буде», – додав 
Сергій Колесник.

Член виконкому та дирек-
тор приватного КВЖРЕПу, 
який теж займається виве-
зенням сміття, Світлана Пи-
воварова порушила питання 
щодо нестачі контейнерів та 
запитала у міського голови, чи 

взагалі планується виділення 
коштів для придбання сміттє-
вих баків.

Мер Сергій Сухомлин від-
повів, що на наступній сесії 
планується виділення коштів 
на придбання контейнерів для 
закладів освіти.

Нагадаємо, 25 березня місь-
кий голова Сергій Сухомлин 
дав термін у 2 тижні профіль-
ному заступнику Сергію Кон-
дратюку та підприємствам, які 
займаються вивезенням побу-
тових відходів, для наведення 
ладу зі сміттям у місті.
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Житлові субсидії 
автоматично 
перепризначать 
для 3 млн сімей

«Нафтогаз» 
знизив ціну на газ 
для населення  
на 17 копійок

Іншим отримува-
чам субсидій у травні 
потрібно буде заново 
оформити документи.

Щороку у травні відбувається 
процес перепризначення субсидій 
на новий рік. Цьогоріч автоматич-
не перепризначення субсидій 
стосуватиметься трьох мільйонів 
домогосподарств. Решті потрібно 
буде оновити Заяву та Декларацію 
про доходи.

«Готівкову субсидію буде при-
значено тим сім’ям, в яких станом 
на травень-червень не буде забор-
гованості за комунальні послуги. 
Пенсіонери отримуватимуть до-
помогу готівкою через Пенсійний 
фонд та Укрпошту, ті, хто ще не на 
пенсії, – через Ощадбанк. Ті сім’ї, 
які станом на травень-червень 
матимуть борги за комуналку, 
будуть переведені на безготівкову 
монетизацію. Літню субсидію роз-
раховуватимуть на основі доходів 
громадян, отриманих у 3–4 квар-
талах 2018 року. Допомогу на опа-

лювальний сезон 2019–2020 рр. – на 
основі доходів 1–2 кварталів 2019 
року», – повідомляє інформацій-
ний вісник уряду.

Повторно з документами – За-
явою та Декларацією про доходи – 
у травні в управління соціального 
захисту населення необхідно буде 
звернутися:

• орендарям житла;
• внутрішньо переміщеним 

особам;
1. тим сім’ям, яким субсидію 

було призначено не на всіх зареє-
строваних, а фактично прожива-
ючих в помешканні осіб;

• тим сім’ям, де є непрацюючі 
люди працездатного віку, в яких 
або відсутні доходи, або вони мен-
ші мінімальної заробітної плати;

• тим сім’ям, в яких відбули-
ся зміни у складі сім’ї протягом 
останнього року.

Міністерство соціальної 
політики України не планує 
змінювати критерії для призна-
чення житлових субсидій, тому 
суттєвого зменшення кількості 
субсидіантів у 2019–2020 роках 
не передбачається.

3 квітня 2019 року 
Кабінет Міністрів 
України ухвалив 
постанову, яка надає 
можливість «Нафто-
газу» знизити ціни на 
газ для населення вже 
з поточного місяця.

Про це повідомляє інформа-
ційний вісник уряду.

Кабінет Міністрів ухвалив 
рішення, згідно з яким НАК 
«Нафтогаз України» зобов'язаний 
з 1 квітня продавати населенню 
газ дешевше, ніж 8,55 грн за 

кубометр. Вже за кілька годин 
постанову почали виконувати, 
встановивши ціну на газ для 
споживачів 8,38 грн. Платіжки 
з 1 квітня рахуватимуть вже за 
новими тарифами.

«Згідно з урядовим рішен-
ням, якщо кон’юнктура газово-
го ринку демонструє зниження 
цін на газ для промисловості, 
«Нафтогаз» зобов’язаний про-
давати для населення газ за 
ціною, що визначається як 
середньоарифметична ціна 
газу, за якою державна ком-
панія пропонує газ промис-
ловим споживачам за умови 
передоплати», – інформує ві-
сник уряду.

У «Нафтогазі» спочатку за-
явили, що з документом ще не 
встигли ознайомитись, оскільки 
не брали участь у його розроб-
ці. Та зазначили, що підтриму-
ють ініціативу уряду знизити 
тарифи. А за кілька годин по-
відомили, що вже виконали до-
ручення і з 1 квітня продають 
газ населенню за ціною нижче 
8,55 грн – за 8,38 грн.

Анастасія Ліберман

Виконком відклав 
затвердження трьох 
з десяти культурних 
проектів, які стали 
переможцями і мо-
жуть отримати фі-
нансову підтримку за 
рахунок бюджетних 
коштів в галузі «Куль-
тура».

Відповідне питання розгляда-
ли 3 квітня на засіданні виконко-
му міської ради.

«Якщо говорити про резуль-
тати конкурсу проектів, то про-
токолом від 12 березня поточного 
року було загалом затверджено 
10 переможців», – розповіла на-
чальник управління культури 

Ніна Рябенко.
Зі свого боку Наталія Воли-

нець, яка входить до складу ро-
бочої групи з відбору проектів, 
запитала, чи опрацювали за цей 
час учасники ті зауваження, які 
були у членів відповідної групи.

«У моїх колег було запитан-

ня, яке стосувалось завищених 
кошторисів по проектах ГО «Я – 
мама!» (фестиваль толерантності 
«Мистецтво без меж»), ГО «Куль-
турна опозиція» (міжнародний 
фестиваль культури та мистецтв 
«Світло серед дерев») та ГО «Бе-
региня Полісся» (свято україн-

ського коня). Ось, наприклад, по 
проекту, представленому ГО «Я – 
мама!», була завищена вартість 
футболок», – повідомила член 
виконому Наталія Волинець.

Начальник управління культу-
ри Ніна Рябенко поінформувала 
присутніх, що громадські органі-
зації кошториси відкоригували, 
але таким чином, що зекономлену 
суму на дешевших футболках, на-
приклад, направили на придбан-
ня значків, яких не було раніше, 
тобто просто підігнали кошторис 
під необхідну суму.

«Так не повинно бути, це – 
правильно. Пропонуємо зняти 
з розгляду ці три проекти, щоб 
представники організацій до-
опрацювали свої кошториси, 
подали відкориговані у вигляді 
порівняльної таблиці, щоб було 
відразу зрозуміло – що змінило-
ся», – вніс пропозицію міський 
голова Сергій Сухомлин.

Усі члени виконавчого коміте-
ту пропозицію мера підтримали.

Переможці соціально-культурних 
проектів не отримали кошти через 
завищені суми в поданих кошторисах

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

Що таке тюнінг? 
Цікаво те, що більшість сучас-

ного молодого покоління автомо-
білістів на це питання відповідає 
швидко і невірно. На їхню дум-
ку, це такий автомобіль-клоун 
з різним непотребом, який вони 
вважають тюнінгом, обліплений 
і гидкий

Встромив свисток в глушник – 
тюнінг, зробив гірлянду на елек-
трообладнанні – тюнінг і т. д. Тю-
нінг – це слово англійського по-
ходження (tuning), що означає 
переробку, доробку або надбудо-
ву. Людині притаманна така риса, 
як прагнення до оригінальності 
та екстраординальності дій, що 
призводять до постійного само-
вдосконалення своєї зовнішності, 
характеру та речей, що оточують. 
Тюнінг інтер`єру, екстер`єру, дви-
гуна, підвісок і т. д. Тюнінг – це 
перероблення частин авто для 
надання йому кращого вигляду, 
сили та характеристики. Кожен, 
хто розпочав тюнінгування, бажає 
надати своєму автомобілю вигля-
ду, який зацікавить чи привабить, 
викличе душевне хвилювання 
і навіть добру заздрість. Тюнінг 
екстер`єру і інтер`'ру має особли-
вість бути дзеркалом натури авто-
мобіліста, віку, статі, роду занять, 
смакових якостей і матеріальних 
можливостей.

Один з поширених тюнінгів – 
фарбування авто. Чоловіки нада-
ють перевагу синьому, зеленому, 
чорному та іншим, окрім білого, 
сріблястого, бежу або пастельних. 
Я не стверджую про відмову чо-
ловіків від останніх кольорів, але 
перевагу віддаємо саме перера-
хованим кольорам з урахуванням 
практичності. Популярний колір – 
«хамелеон» (автомобіль змінює 
колір залежно від кута зору). Є й 
інші гарні кольори, але нас ціка-
вить аерографія. Якщо ви бачи-
те на автомобілі малюнок, це і є 
аерографія. Безумовно, дорослій 
і серйозній людині навряд чи при-
йде в голову думка намалювати на 
капоті молоду напівоголену жінку, 
але молоді це подобається, і це – 
вже їхня справа. Діапазон творчості 
дуже великий, і кожен наносить 
малюнок на свій розсуд і смак. 
Цікавий тюнінг створюють жінки, 
оброблюючи салон автомобіля 
оксамитом і кришталем. Зрозуміло, 
що і авто використовують для цього 
відповідного класу. Заміна оббивки 
стелі, дверних вставок і сидінь – 
теж тюнінг. Про це та інше – в на-
ступному номері.

КУТОЧОК

ВОДІЯ
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Анастасія Ліберман

Національний 
регулятор оштрафу-
вав «Житомиргаз» 
на суму 850 тис. грн 
через застосовуван-
ня коефіцієнту для 
приведення обсягів 
газу до стандартних 
умов.

За словами фінансового ди-
ректора компанії Дмитра Коню-
ха, ПАТ «Житомиргаз» не пого-
джується з рішенням НКРЕКП 
про накладання штрафу на ком-
панію. Оператор газорозподіль-
чих мереж вважає дії регулято-
ра політично вмотивованими, 
адже компанія керується лише 
нормативно-законодавчим до-
кументом, тому оскаржуватиме 
накладений штраф в судовому 
порядку.

«В даному акті про порушен-
ня немає жодного прямого по-
силання, що саме порушив ПАТ 
«Житомиргаз». Ми в своїй ді-
яльності при приведенні обсягів 
спожитого газу до стандартних 

умов користуємось кодексом 
газорозподільних мереж, який 
затверджений НКРЕКП. Також 
у своїй діяльності ми користу-
ємось методикою 116-ою з до-
датками. Нас по суті штрафують 
за те, що ми виконуємо норма-
тивні документи Нацрегулято-
ра. Загалом політика НКРЕКП 
дотична з політикою НАК «На-
фтогаз України», а їх кінцева 
ціль – банкрутство операторів 
газорозподільних мереж і повна 
монополізація цього ринку. Ми 
вважаємо, що цей акт політично 
вмотивований, тому не визнаємо 

цей акт про порушення і будемо 
його оскаржувати в судовому по-
рядку», – розповів на брифінгу 
з журналістами фінансовий 
директор ПАТ «Житомиргаз» 
Дмитро Конюх.

ПАТ «Житомиргаз» нато-
мість пропонує Нацрегулятору 
змінити чинне законодавство 
та переглянути тариф для ГРМ.

«Нацрегулятор може нас що-
місяця штрафувати, але це ж не 
вирішує питання. Для цього ма-
ють бути внесені зміни до зако-
нодавства. Наприклад, змінити 
в законі стандартні умови, тобто 

перейти від «газпромівських» 20 
градусів за Цельсієм до євро-
пейських 0 градусів за Цельсієм. 
Тоді різниця температур влітку 
і взимку буде приблизно одна-
ковою, а коефіцієнти взимку 
нижчими. Більше того, літні 
коефіцієнти компенсуватимуть 
зимові. Це зрозуміла загально-
європейська практика. Інший 
варіант – перейти на енергоо-
диниці. Як це планувалося ще 
у 2015 році, але цього так і не 
відбулося. Це би зняло з поряд-
ку денного всі розмови про кое-
фіцієнти та якість газу. І люди б 
платили тільки за ту енергію, 
яку спожили, а не за куби», – до-
дає Дмитро Конюх.

Дії НКРЕКП щодо накладен-
ня штрафу погіршують фінан-
совий стан газорозподільних 
підприємств, які впродовж 
останніх років через бездіяль-
ність Регулятора є збитковими.

«НКРЕКП всебічно проін-
формована про реальний фі-
нансовий стан газорозподіль-
них компаній. Їх збитковість 
спричинена бездіяльністю 
Регулятора, а нинішні рішення 
про накладання штрафів можна 
розглядати як порушення цілої 
низки пунктів Закону України 
«Про НКРЕКП». Статтею 4 пе-
редбачено, що комісія має діяти 

неупереджено і уникати дис-
кримінації будь-яких учасників 
ринку, а пунктом 4 статті 17 на 
Регулятора покладається функ-
ція встановлення тарифів, які 
забезпечують покриття еконо-
мічно обґрунтованих витрат», – 
зауважує Дмитро Конюх.

У ПАТ «Житомиргаз» також 
звернулись до населення та наго-
лосили на тому, що за нарахова-
ні обсяги газу потрібно вправно 
та вчасно сплачувати кошти, аби 
не допустити заборгованості, 
яка зі свого боку призведе до 
обмеження постачання при-
родного блага до споживача.

«П АТ “Житомиргаз“  не 
погоджується з накладеним 
штрафом і тому надалі буде за-
стосовувати приведення обсягів 
до стандартних умов. Я хочу 
звернутись до населення з про-
ханням сплачувати кошти за 
нараховані обсяги газу, адже 
зг ідно з діючим законодав-
ством ПАТ «Житомиргаз», як 
оператор ГРМ, має реагувати на 
звернення постачальника: згідно 
з договором розірвати договір 
зі споживаччем та обмежити 
постачання. Тому я прошу спо-
живачів не допускати наявності 
заборгованості», – резюмувала 
комерційний директор ПАТ 
«Житомиргаз» Людмила Усик.

Якщо ти любиш математику, 
добре знаєш шкільний курс, то 
у тебе є шанс змінити своє жит-
тя. Як? Поступити в престижний 
навчальний закладів, який зро-
бить із тебе крутого ІТ-шника 
вже за рік!

Це все не вигадки і не міфи. 
Факт: восени відбувся перший 
екзамен після якого 6 щаслив-
чиків змогли потрапити на без-
коштовне навчання до Вінниць-
кої ІТ-Академії! І тепер вони 
інтенсивно навчаються: здали 
перший курсовий проект з про-
грамування, знайомляться з різ-
ними мовами та технологіями, 
щоб незабаром обрати спеціа-
лізацію і уже взимку отримати 
диплом та гарантовано роботу 
своєї мрії.

Вінницька ІТ-Академія за 8 
років досвіду має безліч працевла-
штованих випускників і вчергове 
дає круту можливість талановитій 
молоді!

Не завжди гроші вирішують 
все. В Україні існує упереджена 
думка про якісну освіту. Якщо 
ти не син заможного чиновника 
або підприємця, ти не можеш 
отримати престижну освіту… 
ІТ-Академія – це елітний на-
вчальний заклад, який прово-
дить відбір найталановитіших 
абітурієнтів та дає їм безкоштов-
ну якісну освіту із гарантованим 
працевлаштуванням.

Звісно ж, результатом навчан-
ня в ІТ-Академії є сотні і сотні 
випускників, які працюють в ІТ-
сфері на позиціях розробників, 
QA-їв, веб-дизайнерів, проектних 
менеджерів.

Курс спеціалізації Програ-
мування складається із чотирьох 
етапів: базисний, перехідний, 
становлення та стажування.

На базисному етапі фор-
мується стійкий фундамент для 
підготовки програмістів та осно-
вні принципи програмування. 

На цьому етапі вивчаються такі 
предмети: алгоритмічна мова 
С (щоб сформувати алгорит-
мічне мислення майбутнього 
програміста); основи вищої ма-
тематики; дискретна математика 
і комбінаторика; структури даних; 
розробка і аналіз алгоритмів. Про-
тягом всього курсу студенти також 
вивчають англійську мову для ІТ. 
Цей етап триває близько 3-х міся-
ців. Після нього студенти пишуть 
перший курсовий проект.

Перехідний етап триває 
теж орієнтовно 3 місяці – тут 
формується база для переходу до 
сучасних технологій програму-
вання. Вивчаються проектування 
баз даних, верстка (HTML, CSS), 
мови програмування: C#, Java, 
JavaScript, nodeJS, PHP, Mobile 
Development для iOS чи Android, 
Ruby, Elixir та інші.

На етапі становлення сту-
денти вже розподіляються по 
спеціалізаціях і вивчають визначе-

ний для конкретної спеціалізації 
стек технологій, актуальний на 
той момент навчання (фрейм-
ворки, бібліотеки, веб-сервера 
тощо). Також йде написання вже 
командного курсового проекту. 
Вдосконалюються розмовні на-
вички англійської мови, разом 
із викладачами-HR-ами розгля-
дається проходження технічних 
співбесід, складаються резюме 
англійською мовою.

Етап стажування передбачає 
роботу на реальних проектах в ІТ-
Академії. В цей період студенти-
програмісти тісно співпрацюють 
із студентами тестувальниками 
та веб-дизайнерами, для того, 
аби повністю поринути у робочу 
атмосферу індустріального під-
ходу. На цьому етапі і відбувається 
проходження співбесід у компанії 
і працевлаштування випускників.

Оригінальна методологія 
підготовки спеціалістів перед-
бачає щомісячне визначення ці-

лей і перевірку (контроль) рівня 
їх виконання, робить студентів 
спроможними адаптуватись до 
швидких змін та протистояти 
їм. ІТ-Академія не навчає ша-
блонно, вона адаптується до су-
часних умов та під час навчання 
формує у студентів незалежне 
мислення – саме з цього розпо-
чинається креативність і винахід-
ництво нових рішень. Випускни-
ки ІТ-Академії цілеспрямовано 
прагнуть удосконалення і себе, 
і своєї роботи, тому вони є за-
требуваними на ринку ІТ.

Якщо ти бажаєш стати крутим 
«айтішником» – не пропусти свій 
шанс. Вже 14 квітня здай екзамен 
з математики на відмінно та на-
вчайся у Вінницькій ІТ-Академії 
БЕЗКОШТОВНО!

Програмуй своє майбутнє 
разом з ІТ-Академією! 

Реєструйся https://ita.in.ua.
Телефонуй: 067–431–19–21.

ПАТ «Житомиргаз» буде  
оскаржувати у суді рішення НКРЕКП 
про накладання штрафу на товариство

Мрієш про ІТ – лови свій шанс!
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Микола Корзун

Мова про Статут 
громади міста Жи-
томира сьогодні 
може здаватися 
не зовсім актуаль-
ною, бо саме слово 
«статут» в очах 
більшості жителів 
Житомира має дещо 
абстрактний і відда-
лений від конкрет-
ного життя зміст.

Але якраз навпаки – саме 
Статут громади міста, сели-
ща чи навіть села дає змогу 
їх жителям набагато краще 
контролювати свою місцеву 
владу. Але ще важливіше те, що 
Статут громади дозволяє владі 
міста, селища чи села набагато 
тісніше і ефективніше спілку-
ватися зі своїми жителями. По 
суті у Статуті громади мають 
бути виписані конкретні пра-
вила, механізми та процедури 
вирішення багатьох місцевих 
проблем, про які знають усі: 
і народ, і влада. Знати-то зна-
ють, але вирішувати питання 
чи проблему часто ніхто не по-
спішає. Чиновники чекають на 
помах чи наказ від начальства, 
а люди, як завжди, сподіва-
ються, що влада все ж таки їх 
почує. Буває іноді, що люди 
збираються пікетувати органи 
влади, якщо бачать, що ніхто із 
начальства проблему вирішува-
ти не поспішає. Трапляються 
і так звані стихійні протести, 
коли люди вдаються до пере-
криття доріг. А найвищим про-
явом громадянської активності 
стають акції від громадськості 
під час проведення сесій місь-
кої ради чи під час засідання 
міськвиконкому. У Житомирі 
про це добре знають, бо майже 
кожна сесія міської ради розпо-
чинається із акцій громадських 
активістів. Причому якщо рані-
ше, років із десять тому, акти-
вісти та протестанти «вітали» 
сесію міської ради під вікнами 
ї ї приміщення, то після так 
званої Революції Гідності, яка 
відбулася навесні 2014-го року, 
народ став приходити для вияву 
протесту вже до самої сесійної 
зали. Але якщо бути відвертим 
і намагатися систематизувати 

та узагальнити підсумки і ре-
зультати протестів житоми-
рян під час сесій чи засідань 
міськвиконкому, то можна 
легко переконатися у тому, що 
ефективного процесу щодо ви-
рішення тієї чи іншої проблеми 
міста, про яку владі нагадують 
пікетувальники, мітингарі чи 
протестанти у сесійному залі, 
у Житомирі так і не створено.

Хто потрібен владі: « 
платні» активісти  
чи свідомі громадяни?

Зрештою, нічого дивного 
у цьому немає. Стихійні протес-
ти, акції та пікети, як правило, 
організовують лише декілька 
десятків активних людей. Сам 
по собі процес організації про-
тестної акції (пікету, мітингу 
або й виступу із трибуни сесії) 
вимагає багатьох зусиль. Людей 
треба попередити, транспаран-
ти і плакати треба виготовити, 
але при цьому варто бути гото-
вим до зустрічей із поліцією, до 
перемовин із владою і т. п. За-
галом у Житомирі виникла ціла 
група громадських активістів, 
яка навчилася і вміє проводити 
акції протесту на будь-яку тема-
тику і на будь-який смак. Звісно, 
всі ці акції і протести відбува-
ються з нагоди чи із необхід-
ності вирішити певну міську 
проблему, але сам процес тако-
го вирішення набув ознак пев-
ного комерційного замовлення. 
Хтось зацікавлений, наприклад, 
поставити владу (мера, його за-
ступників, секретаря міськради 
тощо) «на місце» і допомагає 
активістам, спонукаючи їх до 
активних і протестних дій за 
допомогою певної матеріальної 
винагороди. Якщо зрозумілі-
ше – активістам платять гроші, 
і вони їх відробляють. Зовні все 
це схоже на боротьбу, на вираз 
протесту, але насправді влада 
за кілька років спілкування із 
протестантами, пікетувальни-
ками та всілякими іншими «ак-
тивістами» навчилася їм про-
тидіяти. Насправді чиновники 
у ситуації із проявами протесту 
діють майже схематично: ство-
рюють робочі групи, комісії, 
вивчають ситуацію і т. п. Все це 
відбувається упродовж трива-
лого часу, активісти змушені 
відволікатися від попереднього 
«замовлення», оскільки у міс-
ті проблем вистачає і на обрії 
з̀ являються нові «замовники», 
які також хочуть чимось «вку-
сити» владу. Таким чином, про-

цес протестів перетворюється 
на певний серіал, завершення 
якого поки що не видно. Звісно, 
протестанти та активісти при 
цьому живуть своїм життям, 
а до того, чим живе місто і які 
питання, проблеми і негаразди 
хвилюють житомирян, у них 
руки не доходять.

Однак існує інший варіант 
вирішення малих і великих 
міських проблем. При цьому 
вирішення таких проблем най-
частіше ініціює сама міська 
громада. Адже жителі певної 
вулиці, кварталу чи навіть одно-
го окремо взятого будинку час-
то найкраще знають свої біди 
і негаразди. Краще, ніж міський 
чиновник і навіть краще, ніж 
депутат міської або районної 
ради. Виявляється, у практи-
ці місцевого самоврядування 
вже давно придумано шляхи та 
способи вирішення таких про-
блем за рахунок інструментів, 
які вказані у статутах місцевої 
громади. Такий документ, як 
Статут громади, у Житомирі 
поки що відсутній, але у ін-
ших містах України, так само, 
як і у ряді міст Житомирщи-
ни, статути громад вже давно 
прийняті. Не будемо лукавити 
і стверджувати, що саме по собі 
прийняття Статуту міста чи се-
лища гарантує вирішення біль-
шості місцевих проблем, але 
якраз Статут громади значно 
сприяє і полегшує для жителів 
вулиці, мікрорайону чи навіть 
окремого житлового кварталу 
варіанти пошуку вирішення 
тієї чи іншої проблеми. Бо саме 
у Статуті громади мають бути 
виписані і детально передбачені 
процедури вирішення проблем 
за участі громадян.

У Житомирі робота над 
створенням Статуту громади 
розпочалася ще у 2005-му році, 
коли на чолі мерії був Георгій 
Буравков. Знайшлися активісти, 
які підгледіли і запозичили за-
кордонний досвід вирішення 
малих і великих проблем у міс-
ті. Після проведених «круглих 
столів», після відвідин міст, де 
робота над створенням Стату-
ту громади вже розпочалася, 
у Житомирі було підготовлено 
проекти Статуту громади, але 
його прийняти міська влада 
«часів Буравкова» просто не 
встигла. Проте вже наступний 
склад Житомирської міської 
ради зумів підготувати текст 
Статуту громади міста Житоми-
ра. Сталося це у 2009-му році. 
Але далі треба було цей Статут 
громади Житомира зареєстру-
вати у відповідних органах юс-
тиції. Цього зроблено не було. 
І не просто так, а навмисне. 
Вже за часів мера Володимира 
Дебоя про Статут громади міс-
та Житомира знову «забули», 
але після Революції Гідності 
новообрана влада міста під ке-
рівництвом Сергія Сухомлина 
знову взяла на себе зобов̀ язання 
ухвалити і запустити у реальне 
життя Статут громади м. Жи-
томира. Все це було на початку 
ще 2016-го року. З тих пір ми-
нуло вже три роки, а Статуту 
громади міста Житомира так 
і немає. І лише 11 квітня 2019-го 
року (у четвер) у сесійній залі 
Житомирської міськради від-
будуться громадські слухання 
з нагоди прийняття Статуту 
громади міста. Таким чином, 
проект Статуту із тими зміна-
ми, які відбулися у житті міста 
Житомира після 2009-го року, 

сьогодні готовий, а депутатам 
міської ради лише доведеться 
проголосувати за його ухвален-
ня під час найближчої сесії.

Статут для влади  
чи – для народу?

На цьому можна було б по-
ставити крапку, якби не одне 
«але». Йдеться про те, що Ста-
тут громади міста – документ 
не лише для влади, а більшою 
мірою – для громади міста. 
Адже ті процедури, механіз-
ми та інструкції, які виписані 
у Статуті, можуть дозволити 
багатьом громадянам міста са-
мостійно розпочинати шлях із 
вирішення найменших питань 
свого двору, свого будинку чи 
свого мікрорайону. Не вдаючись 
до послуг «платних» активіс-
тів. Не озираючись на свого 
депутата чи позицію певного 
чиновника міської ради, який 
може відреагувати на звернення 
громадян, а може й не відреагу-
вати. І, оскільки Статут громади 
стосується найбільшою мірою 
саме ГРОМАДИ а не ВЛАДИ, 
то, звісно, варто було б, аби 
при підготовці проекту Ста-
туту громади міста Житомира 
найбільшу участь взяли саме 
громадяни та жителі нашого 
міста. І тут свою конструктив-
ну роль могла б відіграти саме 
влада міста. Адже житомиря-
ни у більшості своїй навіть не 
знають і не підозрюють про 
існування Статуту громади, 
а також не знають про те, що 
Статут невдовзі приймуть. Звід-
си – прямий шлях до того, що 
ухвалений депутатами Статут 
громади Житомира залишить-
ся звичайним документом, про 
який житомиряни і не здогаду-
ватимуться. Адже ні у колек-
тивах підприємств чи органі-
зацій, ні у ході круглих столів, 
конференцій чи семінарів із 
науковцями питання про зміст 
Статуту громади м. Житомира 
так і не обговорювалось. Хтозна, 
наскільки дружно житомиряни 
відреагують на оголошення про 
те, що 11 квітня Статут громади 
будуть обговорювати у примі-
щенні міської ради. Зазвичай 
сюди приходять мало людей. 
Або ж приходять ті, кому при-
пекло, або – кому заплатили. 
Ось так виходить. Залишається 
лише сподіватись, що довго-
очікуваний хоча б невеликою 
групою житомирян Статут гро-
мади Житомира невдовзі таки 
з̀ явиться.

Статут громади  
у Житомирі: третя спроба?
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8 апреля 2019 года 
в 11 часов дня Су-
хомлин и Яремчук 
(глава штаба Зелен-
ского в Житомире) 
в кабинете у мэра 
разрабатывали план, 
как объегорить жито-
мирян и Зеленского.

За этим их и застукали жито-
миряне. Я, конечно, не знаю, кто 
подсунул Зеленскому Яремчука – 
члена команды Сухомлина, Зубко, 
Рабиновича, но наш с вами выбор 
в опасности. Команда Сухомлина 
набрала своих наблюдателей и для 
Зеленского, и для Порошенко. Это 
ненормально. Это прямая угроза 
манипуляций с бюллетенями 
и голосами избирателей. Больше 
вам скажу, в штабе Зеленского 
уже выстроилась очередь из БПП-
шников, которые хотят вступить 
в партию Зеленского. Они снова 
нашли лазейку. Все они, эти пере-
красившиеся, будут утверждать 
любому победившему кандидату, 
что только благодаря им он побе-
дил. А на самом деле – это выбор 
народа. После выборов всех этих 

перекрасившихся нужно выгнать 
из всех ветвей власти. Потому что 
если их оставить, они любое начи-
нание любого Президента превра-
тят в средство личного обогащения. 
Вот и стоят они в штабе Зеленского 
в офисе Яремчука с мешками денег. 
Это что за бардак!? Таким образом 
Яремчук осознанно и целенаправ-
ленно подрывает авторитет и рей-
тинг Зеленского.

Я говорю Гундичу – губернато-
ру, Сухомлину – мэру: готовьтесь 
к отставке. У обоих кандидатов 
достаточно мозгов, чтобы понять, 
что у них, перекрасившихся, нет 
никаких шансов.

Сегодня всех интересует кон-
цепция развития страны. Для того, 
чтобы хотя бы выжить, нужно оста-
новить падение в пропасть. Люди 
все знают, что эта власть коррум-
пирована. И постоянно видеть 
и слышать всех этих отвратитель-
ных коррупционеров люди устали.

Напоследок я так скажу: Зелен-
скому проиграют все. Потому что 
Зеленский – это многострадальный 
народ Украины, а народ победить 
невозможно. Ненависть к этой вла-
сти такая, что за Зеленского про-
голосуют более 65% избирателей. 
И это даст возможность перезагруз-
ки власти и в верхнем эшелоне, и на 
местах, и в Житомире в частности. 

Конечно, нынешним представите-
лям власти это не нравится, и они 
единым фронтом сражаются с на-
шим будущим, с нами со всеми, 
с нашими детьми и внуками. Я не 
знаю, хорошее это будущее или 
плохое, но оно будет другим. Эта 
власть всех нас предала, и мы им 
больше не верим.

«Не верь тому, кто много обе-
щает, они обычно ничего не выпол-
няют. Не верь друзьям, что предали 
однажды. Кто предал раз, предаст 
тебя и дважды» – Омар Хайям.

В Житомире 36 коммуналь-
ных аптек «прихватизировали». 
«Прихватизировали» переговор-
ные пункты все без исключения, 
кинотеатры, а заплатить забыли 
за покупку. «Прихватизировали» 
даже «Держтелерадіокомпанію». 
Уволили 157 человек – профес-
сионалов своего дела, приставку 
«держ» убрали и осталась только 
«Телерадіокомпанія». Все депу-
таты облсовета проголосовали за 
изъятие этого имущества у тер-
риториального сообщества Жи-
томирщины. И, наконец, недавно 
Зубко подарил себе помещение на 
Михайловской.

Награжденный знаком 
отличия «За заслуги перед 

городом Житомиром»  
Александр Коцюбко

Анастасія Ліберман

Журналісти 
«20 хвилин» продо-
вжують моніторити 
е-декларації народних 
депутатів від Жито-
мирщини за 2018 рік.

Цього разу ми вивчали фінан-
совий стан народного обранця від 
Новоград-Волинського мажоритар-
ного округу Житомирської області 
Володимира Литвина.

Окрім цінного рухомого та не-
рухомого майна, родина депутата 
Верховної Ради Володимира Лит-
вина задекларувала мільйонні стат-
ки як готівкою, так і на рахунках 
у банках. Згідно з даними деклара-
ції, у 2018 році нардеп Володимир 
Литвин отримав заробітну плату за 
основним місцем роботи у розмірі 
570 тис. 965 грн, а в Інституті історії 
України депутат заробив майже 
769 тис. 615 грн. Також парламента-
рій отримав відшкодування витрат, 

пов'язаних з виконанням депутат-
ських повноважень, у сумі 512 тис. 
880 грн. Крім того, Володимир Лит-
вин за 2018 рік отримав стипендію 
академіка НАНУ – 61 тис. 344 грн, 
пенсія депутата становила 121 тис 
819 грн. Сума процентів від вкладів 
склала близько 90 тис. грн, а дохід 
від надання майна в оренду – 1 млн 

200 тис. грн. Також народний об-
ранець декларує проценти по об-
лігаціям внутрішньої державної 
позики у сумі 442 тис. 002 грн.

На банківських рахунках на-
родного обранця є кошти у різ-
ній валюті, а саме 3 млн 804 тис. 
467 грн, 199 тис. дол. та 50 тис. 124 
євро. Готівкою Володимир Литвин 

декларує 90 тис. грн і 85 000$. Та-
кож у червні 2018 року Володимир 
Литвин придбав 1577 облігацій АТ 
«УкрСиббанк» загальною вартістю 
12 млн 972 тис. 424 грн. Власника-
ми АТ «УкрСиббанк» є закордонні 
компанії: BNP Paribas (Франція) на-
лежить 58,2% акцій, ЄБРР (Велика 
Британія) – 38,8%. А вже 10 верес-
ня 2018 року нардеп оприлюднив 
зміни у майновому стані: політик 
став власником 1646 облігацій ви-
щезгаданого банку, вартість яких 
становить 1 млн 564 тис. 967 грн.

Згідно з декларацією, Воло-
димир Михайлович є власником 
квартири площею 259,8 кв.м у Киє-
ві вартістю 9 млн 435 тис. грн, крім 
того, нардеп орендує житловий 
будинок площею 550,3 кв.м та 
нежиле приміщення 421,6 кв.м 
у Конче-Заспі.

Щодо цінного нерухомого 
майна, то у власності нардепа – го-
динники марки «Zenit» і «Hublot 
geneve collection», цілісна колекція 
книг (4,5 тис. одиниць), 35 картин 
та зброя таких марок, як BD-880, 
Blaser та Крейгоф, вартість яких 
не зазначена.

Серед цінного рухомого 

майна депутат Верховної Ради 
України декларує один легковий 
автомобіль «Toyota Land Cruiser 
200» (рік випуску – 2003) вартістю 
864 тис. грн. Щодо нематеріаль-
них активів, то Володимир Ми-
хайлович має авторське право 
на твір (№ 2506–2514). Дружина 
народного обранця – Литвин Те-
тяна Костянтинівна декларує дві 
земельні ділянки (пай – 44,5 тис. 
кв. м і присадибна ділянка – 5,7 тис. 
кв. м) у селі Ємчиха Миронівського 
р-ну Київської обл.

Серед цінного рухомого май-
на у власності дружини Литвина 
є 32 ікони. У 2018 році заробітна 
плата Тетяни Констянтинівни за 
основним місцем роботи в ПАТ 
«Саливонківський цукровий за-
вод» склала майже 582 тис. грн. 
Крім того, Тетяна Литвин отри-
мала дохід від надання майна 
в оренду у сумі 25 тис. 697 грн, 
процентів – 10 тис. 571 грн. Також 
дружина парламентарія декларує 
готівку у сумі 950 тис. грн. Квартир, 
житлових будинків, автомобілів, 
згідно з інформацією в декларації, 
у власності дружини депутата Во-
лодимира Литвина немає.

Сухомлин и Яремчук 
попались на сговоре

Статки нардепа Володимира Литвина: зброя, цінні книги, 
ікони, облігації та мільйони на банківських рахунках

Минулого року від 
отруєнь ліками, засо-
бами побутової хімії 
й захисту рослин та 
іншими токсичними 
речовинами в Україні 
постраждали близько 
5 800 дітей.

Найчастіше це траплялося 
як серед немовлят, які ще не 
усвідомлюють наслідків своїх 
дій, так і серед дорослих «екс-
периментаторів» – підлітків 
старших 14 років. У МОЗ роз-
повіли, як запобігти таким 
отруєнням і захистити свою 
дитину:

• Зберігайте ліки, хімічні 
речовини та небезпечні пред-
мети в місцях, недоступних 
для дітей

• Аптечка із ліками пови-

нна бути зачинена та впоряд-
кована

• Хімічні речовини слід 
зберігати тільки в упаковці 
виробника.

• Не приймайте ліки, коли 
поруч маленькі діти.

• Пам’ятайте, що діти все 
повторюють за дорослими.

• Даючи ліки дитині, не 
кажіть, що це цукерки чи со-
лодощі.

• Періодично нагадуйте 
про правила безпеки.

Час від часу нагадуйте ди-
тині про те, що користувати-
ся засобами побутової хімії, 
косметикою, ліками потрібно 
лише за прямим призначен-
ням і під наглядом дорослого. 
Розповідайте дітям про нега-
тивні наслідки прийому (навіть 
разового) наркотичних речо-
вин та алкоголю для дитячого 
організму.

Як вберегти 
дитину  
від отруєнь:  
правила безпеки
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Стягнення аліментів  
на повнолітніх дітей,  
які навчаються

До Романівського бюро 
правової допомоги зверну-
лась Олександра Гайворон-
ська (ім’я та прізвище змінені 
з етичних міркувань, – прим. 
автора). Жінку цікавило, чи 
можливо стягувати з колиш-
нього чоловіка аліменти на 
їх повнолітню дочку, яка на-
вчається. Роз’яснення в межах 
проекту «Я маю право!» нада-
ли фахівці Романівського бюро 
правової допомоги.

Аліменти на повнолітніх 
дітей, які продовжують на-
вчання, стягуються за рішен-
ням суду.

Відповідно до ст. 199 Сімей-
ного кодексу України аліменти 
стягуються у разі, якщо:

– дитина навчається;
– не досягла 23-річного 

віку;
– потребує матеріальної 

допомоги;
– батьки можуть надавати 

матеріальну допомогу..
Суд визначає розмір алі-

ментів на повнолітніх дітей, 
які продовжують навчання, 
у твердій грошовій формі або 
у частці від доходу платника 
аліментів. При призначенні 
аліментів суд має врахувати: 
матеріальне становище, стан 
здоров’я дитини; матеріаль-
не становище та стан здоров’я 
платника аліментів; наявність 
інших дітей у платника алімен-
тів, непрацездатних дружини, 
чоловіка, батьків, доньки чи 
сина та інші обставини, що 
мають істотне значення. Мі-
німальний розмір аліментів 
на одну дитину не може бути 
меншим, ніж 50 відсотків про-
житкового мінімуму для дити-
ни відповідного віку.

Якщо виникли питання, 
за юридичною консультаці-
єю звертайтесь до місцевих 
центрів та бюро правової до-
помоги. Їх адреси та контак-
ти ви можете знайти на сайті 
http://zhytomyr.legalaid.gov.
ua/ua/ у розділі «Місцеві 
центри».

Більше інформації про про-
ект «Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті 
pravo.minjust.gov.ua та за но-
мером 0 800 213103 (єдиний 
контакт-центр надання без-
оплатної правової допомоги).

КОЛОНКА

Конфліктне питання: житомирські 
перевізники відмовляють  
перевозити безкоштовно пільговиків

Підземелля навпроти 
автодорожнього коледжу  
наразі до відкриття не готове

Анастасія Ліберман

На засіданні ви-
конавчого комітету 
3 квітня розглядали 
питання щодо від-
мови місцевих пере-
візників безкоштовно 
перевозити більшість 
пільгових категорій 
громадян.

З 1 квітня в маршрутках 
з’явилися оголошення щодо того, 
що правом на безоплатний про-
їзд можуть користуватися лише 
діти-сироти, учасники АТО та 
члени сімей загиблих атовців, всі 
інші – мають сплачувати повну 
вартість проїзду, у тому числі 
найбільш вразливі категорії гро-
мадян – люди з інвалідністю та 
пенсіонери.

«У зв’язку з тим, що впродовж 
майже 2 років не переглядається 
питання тарифу, хоча перевізники 
ще з осені подавали свої розрахун-
ки на перегляд діючого тарифу, 
вони організовано здійснюють, так 

би мовити, акцію протесту й не 
перевозять пільгові категорії гро-
мадян. Впродовж декількох днів 
управління транспорту за всіма 
маршрутами та перевізниками 
здійснило перевірки, в ході яких 
ліквідовувалися ці оголошення. 
На всіх цих перевізників складе-
но акти і виписано штрафи про 
порушення умов договору. Тому 
що у рішенні виконкому від 2017 
року були прописані саме умови 
з перевезення пільгових катего-
рій, яких до того не було. Зокрема, 

мова йшла про те, що 8 категорій, 
які зазначені у рішенні, перево-
зяться без будь-яких обмежень, 
решта – з 10 до 16 години. Потім 
були рішення судів, які ліквідо-
вували ці пункти, але тим не 
менше, ці пункти були зазначені 
в угоді з кожним перевізником 
шляхом заключення додаткових 
угод. Тобто вони залишаються 
діючими, і ці зобов’язання перед 
перевізниками залишаються ді-
ючими», – розповів заступник го-
лови Житомирської міської ради 

Дмитро Ткачук.
Натомість міський голова Сер-

гій Сухомлин запропонував на 
наступне засідання запросити пе-
ревізників, аби прийняти зважене 
та правове рішення.

«Ми можемо завтра заблоку-
вати усіх перевізників, тільки на 
чому люди поїдуть на роботу? По-
трібно розуміти відповідальність 
за таке рішення. Тому я пропоную 
без емоцій нормально обговорити 
це питання, прийнявши зважене 
та правове рішення. Потрібно ро-
зуміти відповідальність і за таке 
рішення. Нам потрібно буде зі-
братися завтра-післязавтра на по-
зачергове засідання і розглядати 
це питання вже більш ґрунтовно й 
заслуховувати і перевізників, всіх 
інших», – відреагував міський голо-
ва Сергій Сухомлин.

Отож після обговорення було 
вирішено зібратися на позачер-
гове засідання виконкому, а на-
разі питання стосовно ситуації 
з перевізниками та пасажирами 
залишається відкритим.

П. С. Станом на 9 квітня засі-
дання виконкому, яке мало розгля-
нути питання перевезення пільго-
виків у житомирських маршрутках, 
не було призначене.

Руслан Мороз

Наші журналісти 
дізнавалися, коли ж 
нарешті відкриють 
експозицію на вулиці 
Великій Бердичів-
ській.

Ми вже повідомляли читачам 
про те, що практично два роки 
тому, у жовтні 2016 року, на Ве-
ликій Бердичівській, навпроти 
автодорожнього коледжу, під час 
реконструкції тротуарів в підзе-
мелля провалився екскаватор.

Тоді житомирянам захотілося 
теж мати свою «цікавинку» в міс-
ті на кшталт одеських, і знайдене 
підземелля після обговорення 
вирішено було облаштувати як 
оглядовий майданчик. Вже у бе-

резні 2017 року депутати міськради 
проголосували за те, щоб не про-
водити археологічні дослідження 
підземелля, і виділили кошти на 
проект накриття.

Наприкінці березня цього року 
начальник управління капітального 
будівництва В’ячеслав Глазунов на-
дав такий коментар житомирським 
ЗМІ: «Ця інсталяція буде у вигляді 
старовинних глечиків, бочок і тому 
подібних речей. Як тільки її закін-
чать робити, вона буде поміщена 
всередину підземелля. Наступного 
тижня це все повинно бути готове».

Наразі маємо квітень, тож ми 
поцікавились щодо терміну від-
криття інсталяції у директора та 
засновника народного музею іс-
торії ремесел «Ремісничий двір» 
Федора Євтушенка:

«Ми зараз підготували інсталя-
цію купецького підвалу-погребу. 
Насправді так і було – там були 
купецькі будинки. Тому в інсталя-
ції будуть діжки з вином, пивом, 

посуд приблизно того часу. Ймо-
вірно, буде манекен з киркою та 
іншим інструментом. Але наразі 
ще потрібно виконати деякі роботи 
з облаштування самого провалля. 
Трошки запотіло скло, треба ви-
рішити цю проблему. Потрібно 

провести ще світло та облаштувати 
огорожу. З нашого боку всі експона-
ти готові, затримка тільки за міськи-
ми службами. Коли вони зроблять 
облаштування та освітлення, ми 
одразу зможемо відкритися», – по-
відомив Федор Євтушенко.
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З 29 березня до 
1 квітня 2019 року 
у місті Аненій-Ной 
Республіки Молдова 
проходив XXIII Між-
народний конкурс 
мистецтв «Весняна 
Крапель».

У ньому брали участь біль-
ше 20 учасників з різних країн, 
серед яких Молдова, Румунія, 
Угорщина, Польща. Україну 

представляв народний худож-
ній колектив шоу-театр «КЛЕМ» 
(художній керівник – відмінник 
освіти України Ігор Суржан, 
керівник – заслужений діяч 
естрадного мистецтва Олек-
сандр Нечаєв).

На розсуд глядачів «КЛЕМ» 
привіз «Індійське кіно», оновле-
ну «Заячу дискотеку», «Пародії 
на зірок естради».

Спеціально для фестивалю 
клемівці зробили нові пародії: 
«MARUV» (цьогорічна перемож-
ниця українського нацвідбору 
на «Євробачення»), Філіп Кір-

коров, «Little big» та 
інші.

Сюрпризом для 
глядачів також були 
пародії на зірок, чия 
батьківщина – Мол-
дова. Серед них – Дан 
Балан, «DOREDOS» 
(поп-гурт, що брав 
участь у «Евроба-
ченні 2018» від Мол-
дови), Софія Ротару.

У виконанні жи-
томирських артистів 
глядачі та журі по-
бачили більше 20 зі-
рок естради різних 
країн. Яскраві костю-
ми, влучні пародії, 
спецефекти, гумор, 
неймовірна енерге-
тика і безумовний 
талант наших зем-
ляків не залишили 
байдужим жодного 

з присутніх.
Журі одноголосно головну 

нагороду вирішило віддати жи-
томирянам.

Молдовани завжди слави-
лися своєю гостинністю. І цей 
вже 4-й візит «КЛЕМу» не став 
виключенням. Фешенебель-
ний готель з трьома басейна-
ми, триразове харчування, де 
юні артисти могли поласувати 
стравами національної кухні, та 
цікава екскурсійна програма не 
залишили байдужим жодного 
вихованця «КЛЕМу».

Організатори підготували ці-
каву екскурсійну програму для 
колективу шоу-театру «КЛЕМ». 
Артисти відвідали:

• стародавню дерев’яну церк-
ву Успіння Пресвятої Богоро-
диці, якій близько 400 років. 
До речі, це найвища дерев̀ яна 
церква в Молдові;

• зоопарк, де вихованці мали 
змогу погодувати тварин, сфо-
тографуватися та покататися на 
конях. Серед найцікавіших тва-
рин, що сподобалися житоми-
рянам, – павичі, альпаки, лами, 
фазани, олені, лебеді та інші.

• національний музей при-
роди та етнографії у Кишиневі;

• тріумфальну арку;
• Центральний парк Штефа-

на чел Маре – найстаріший парк 
Молдови, де клемівці відвіда-
ли ярмарку винограду і смогли 
поласувати справжнім молдав-
ським виноградом, яблуками, 
грушами, айвою;

• центральний ринок, де 
юні артисти змогли скуштувати 
весь асортимент овечого сиру, 
бочкові молдавські кавуни і чор-
нослив, який привезли додому;

• Центр творчості юнацтва, 
де побачили роботи своїх одно-
літків і обмінялися досвідом.

• «Bucuria» – найвідомішу 
кондитерську в Республіці Мол-
дова, де поласували шоколадом.

«КЛЕМ» привіз багато яскра-
вих вражень, кубок абсолютного 
переможця, диплом, подарунки, 
цукерки та мерцішори. Мерцішор 
(молд./рум. Mărțișor) – традиційне 
свято зустрічі весни в Молдові та 
Румунії, яке святкується 1 берез-

ня. В цей день прийнято дарувати 
бутоньєрки у вигляді квіточок із 
білих та червоних ниток. Ця при-
краса має назву «мерцішор».

Зараз триває активна підго-
товка до концерту шоу-театру 
«КЛЕМ». 20 травня 2019 року 
в облмуздрамтеатрі імені Івана 
Кочерги всі прихильники твор-
чості колективу зможуть заряди-
тися неймовірною енергетикою 
молодих артистів.

Колектив нашої редакції 
щиро вітає шоу-театру «КЛЕМ» 
з черговою перемогою і міжна-
родним визнанням. Бажаємо 
подальших успіхів і творчого 
натхнення!

Одноголосно засу-
дили «драконівські» 
законопроекти, які 
утискують права 
журналістів чи запро-
ваджують цензуру 
в Інтернеті, активісти, 
що увійшли до нового 
складу громадської 
ради при Державному 
комітеті телебачення 
і радіомовлення Укра-
їни (Держкомтеле- 
радіо).

Головою громадської ради 
обрано керівника Асоціації «Не-
залежні регіональні видавці Укра-
їни» Олександра Човгана. Загалом 
до громадської ради увійшли 
представники 18 організацій, які 

працюють в інформаційній сфері.
Усі 18 організацій підписали 

звернення до парламентарів, по-
слів і Президента України з ви-
могою не голосувати та не підтри-
мувати законопроекти, які можуть 
вплинути на свободу слова.

Пе рш и й  з а ко н оп р о е к т 
№ 10139 стосується змін до дея-
ких законодавчих актів України 
щодо запобігання розповсю-
дженню недостовірних відомос-
тей у засобах масової інформації, 
який зареєстрували 12 березня 
2019 року.

Цей проект закону передба-
чає, що відповідальність настає 
незалежно від того, поширюється 
фейк з умислом чи ненавмисне. 
Стосується як онлайн видань, так 
і газет. За умисний фейк загрожує 
штраф до 34 тис. гривень. Якщо ж 
дані стосуються кандидатів у де-
путати, кандидатів у Президенти 
і поширюються під час виборів, 
штраф може зрости до 54 тис. 
гривень. Також законопроект го-

ворить про те, що доступ до сайту 
можуть заблокувати по всій тери-
торії країни.

Другий законопроект № 6688 
«Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо 
протидії загрозам національній 
безпеці в інформаційній сфері». 
Він також говорить про те, що 

слідчий може заблокувати роботу 
веб-сайту, просто звернувшись 
з заявою до провайдера. Навіть 
без попереднього звернення до 
слідчого судді. І термін блокуван-
ня веб-сайту у цьому випадку буде 
до 48 годин. І, звісно, цим можуть 
скористатись недобросовісні кон-
куренти або провокатори.

«Не один рік ми воюємо 
з тими, хто хоче вбити свобо-
ду слова в Україні. Виступаємо 
проти тих «драконівських» зако-
нопроектів, які нам нав’язують 
представники влади. І завдяки 
спільним діям, завдяки тому, 
що стоїмо пліч-о-пліч з громад-
ськими організаціями, нам кілька 
разів вже вдавалося вплинути на 
хід подій і відправити на допра-
цювання законопроект № 6688, – 
сказав Олександр Човган. – Тепер 
з’явився ще один проект від 
12 березня за номером 10139. І ми 
вже розіслали листи депутатам 
з вимогою не голосувати за цей 
законопроект. Президент теж 
отримає лист з проханням на-
класти вето, якщо все ж народні 
обранці проголосують за цей 
законопроект. А щоб закріпити 
усе це все, ми розіслали листи 
послам багатьох країн з про-
ханням захистити свободу слова 
в Україні. Ми маємо її зберегти 
будь-якою ціною».

«КЛЕМ» привіз гран-прі з Молдови

Нова громадська рада при Держкомтелерадіо 
засудила спроби нардепів обмежити свободу слова
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Студія краси і свя-
та «Бджілка» – справ-
жня знахідка для 
батьків та їх дітей!

Поки дорослі займаються 
своїми справами, «Бджілка» 
займається їх дитиною. Для 
маленьких відвідувачів є ігрова 
кімната, де все продумано до 
дрібничок, щоб дитина з корис-
тю проводила час: розвиваючі 
ігри, мультфільми і казковий 
світ іграшок для дітей будь-
якого віку.

Наші журналісти дізнавалися 
у керівника студії «Бджілка» Ва-
лентини Розбіцької, як їй вдалося 
стати успішною у цій сфері.

�� Руслан Мороз: Тра-
диційне питання: як все 
починалося? З чого ви по-
чали свій бізнес?

Валентина Розбіцька: В на-
шої «Бджілка» є дуже довга та 
цікава історія. Спочатку ми по-
чинали робити цукати. Це було 
виробництво корисних солодо-
щів, і ми почали їх продавати 
в торговому центрі «Глобал». 
Оскільки там було багато дітей 
і поряд була дитяча перукарня, 
виникла ідея, що поки мама за-
ймається собою, ми займаємося 
її дитиною. В нас були дитячі 
аніматори, які гралися з дітьми. 
Але також можна було придбати 
й солодощі. На той час я була 
в декретній відпустці і була по-
вна сил, ідей, ентузіазму, тому, 
коли власниця дитячої перукар-
ні запропонувала мені її вику-

пити, я з радістю погодилася. 
З часом ця перукарня перетво-
рилася на студію краси і свята 
«Бджілка». Ми змінили адресу 
і трошки направленість. Якщо 
спочатку ми тільки гралися з ді-
тьми, коли їх мами були зайня-
ті, то зараз ми орієнтуємося на 
молодих мам з дітками, які ро-
зуміють, що сьогодні мама в де-
креті – це не жертва, вона також 
повинна себе любити та відпо-
чивати для того, щоб краще ви-
конувати свою жіночу функцію. 
Жінка повинна надихати, а щоб 
надихати, вона повинна бути 
щасливою, а це – власне те, чим 
ми й займаємося. Працюючи на 
декількох роботах, займаючись 
студією краси, я почуваю себе 
щасливою мамою двох дітей, 
дружиною. Це чудово!

�� Русла н Мороз:  Це 
початок вашого бізнесу. 
А яке сьогодення?

Валентина Розбіцька: Ми 
зараз вже придбали своє нове 
приміщення, робимо ребрен-
дінг. Ми вже будемо назива-
тися Бьюті-студія «BNB». Але 
залишається дитяча перукарня, 
в ресторані «Дубки» ми хочемо 
робити дитячу зону «Бджілка 
в Гідропарку». Там буде дитяча 
зона відпочинку, влітку буде 
працювати літній дитячий табір. 
Також ми організовуємо вечірки 
знайомств для дорослих, вечори 
відпочинку для одиноких мам 
та багато іншого. Запускаємо 
кінотеатр під відкритим небом 
в Гідропарку.

�� Руслан Мороз: А як 
ви поєднуєте вашу робо-
ту в бізнесі з сімейними 
справами?

Валентина Розбіцька: Ось 
в цьому, напевно, і є сенс мого 
життя. Я отримую задоволення 
від роботи та спілкування з ді-
тьми. Я не вважаю, що діти – це 
якийсь тягар. Навпаки, я до-
лучаю своїх дітей до того, чим 
сама живу. Якщо вони не в са-
дочку і не в школі, то постійно 
зі мною та займаються разом, 
допомагають, роблять все, що 
роблю я. Якщо це виробництво 
цукатів, то ми можемо разом 
їх продавати та багато іншого. 
Якщо йде підготовка свята, то 
ми разом обговорюємо сцена-
рій. У мене процес спілкування 
з дітьми переростає в робочий 
процес. Чоловік – так само, ми 
одне одному допомагаємо. Ми 
радимося, ми спілкуємося. Ми 
любимо філософствувати, ми 
любимо розмовляти, читати, 
ходити на природу. Це чудово.

�� Руслан Мороз: Що ви 
можете побажати людям, 
які тільки збираються роз-
почати свій бізнес?

Ва лен т и н а Ро збі ц ьк а : 
Перш за все люди повинні ви-
значитися, що для них важ-
ливе. Якщо для них важливий 
фінансовий результат і вони 
хочуть просто заробляти гро-
ші, то повинні проговорити це 
з персоналом. Якщо на меті є ще 
якісь ідеї, то їх потрібно також 
проговорити, визначитися з тим, 
що їм подобається, що їм цікаво. 
Але в будь-якому випадку по-
трібно працювати. Головне – не 
зупинитися в найважчий час, 
коли здається, що вже все, тут 
потрібно діяти з подвійною си-
лою. Але в будь-якому випадку 
те, що ти робиш, повинно по-
добатися.

Валентина Розбіцька:  
Робити красу і свято –  
це справжній талант
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Ще до Нового 
року в Житомирі 
голови ОСББ почали 
скаржитися на тиск 
з боку ліфтових мо-
нополістів в місті.

Три компанії,  дві з яких 
практично належать однієї 
особі з Одеської області, та ще 
одна – з Бердичева, представни-
ки ОСББ звинувачують в змові 
з метою монополізації ринку по-
слуг в обслуговувані ліфтового 
господарства. Напряму не має 
таких доказів, але так як компа-
нії діють практично однаково та 
систематично, висувають також 
однакові вимоги до користувачів, 
то такі підозри досить обґрунто-
вані. Ми зустрілися з головами 
деяких ОБСС міста Житомира та 
дізналися подробиці проблеми.

Почалося з  того,  що рі-
шенням виконавчого комітету 
Житомирської міської ради 
від 05.09.2018 року № 913 «Про 
втрату чинності рішень ви-
конавчого комітету міської 
ради від 24.10.2002 № 603, від 
15.01.2016 № 3 та від 01.04.2015 
№ 167», міська рада відмінила 
погодження тарифу на технічне 
обслуговування ліфтів. В ре-

зультаті, перше, що зробили 
ліфтові компанії, після того як 
їм «розв’язали руки», повідо-
мили всі ОСББ про збільшення 
тарифу в 2–3 разів, мотивуючи 
тим, що тариф не збільшувався 
з 2016 року та запропонували 
підписати новий договір «Про 
технічне обслуговування ліфтів», 
який був розроблений пред-
ставниками міської ради. Але 
відповідно до пункту 4.1. «По-
ложення про систему технічно-
го обслуговування та ремонту 
ліфтів в Україні», затвердженим 
Наказом № 73 від 10.04.2000 року 
«Про затвердження державних 
нормативних документів», ви-
значено, що «Ціни на технічне 
обслуговування і ремонт ліфтів 
розробляються спеціалізовани-
ми організаціями і узгоджуються 
з замовниками», а також даним 
наказом затверджено і типовий 
договір «Типовий підрядний до-
говір на технічне обслуговуван-
ня та ремонт і диспетчерських 
систем».

Тому для вивчення еконо-
мічної обґрунтованості ново-
го тарифу, деякі голови ОСББ 
звернулися до ліфтових компа-
ній із запитом надати розра-
хунок базової ціни технічного 
обслуговування одного ліфта, 
повідомити про кількість осіб, 
яка задіяна в технічному об-
слуговуванні одного ліфта, за-
гальну чисельність працівників, 
працевлаштованих на підпри-

ємстві, кількість управляючого 
персоналу, кількість ліфтів, яку 
обслуговує компанія. А також, 
було підготовлено протокол роз-
біжностей до наданого міською 
радою договору. Зрозуміло, що 
запитувану інформацію ніхто 
не отримав. Ненадання згаданої 
вище інформації ставить під 
сумнів прозорість формування 
Базової ціни та тарифу в цілому.

Також у представників ОСББ 
виникають питання до коефі-
цієнтів, які застосовуються до 
Базової ціни при формуванні 
тарифу. Наприклад, коефіцієнт 
«На диспетчеризації», який ста-
новить 1,47 і фактично збільшує 
вартість технічного обслугову-
вання на 50%. Враховуючи, що 
в місті близько 1000 ліфтів, в се-
редньому Базова ціна ТО ліфта 
становить 700 грн. (а то і більше), 
а збільшення тарифу, завдяки 
застосування згаданого коефі-
цієнту, становить 315 грн. Тепер 
множимо на кількість ліфтів 
і виходить 315 000 грн. (і це за 
мінімальними розрахунками), ця 
сума має іти на утримання дис-
петчерського пункту та аварійні 
виїзди. Застосування такого ко-
ефіцієнта було б логічним, якби 
у кожної ліфтової компанії був 
окремий диспетчерський пункт, 
проте наскільки відомо, він один 
для всіх.

Є питання і до договору, 
в якому відсутні важелі впливу 
на ліфтову компанію, яка може 
збільшувати тариф фактично по 
декілька разів на рік. Інакше, як 
зловживання монопольним ста-
новищем на ринку в Житомирі, 
це назвати не можна. На числен-
ні звернення ОСББ до ліфтових 
компаній інформація щодо фор-
мування тарифу жодного разу не 
була надана. Натомість головам 
в ультимативному форматі було 
оголошено, що якщо не підпи-
шуть нові договори з новими 
тарифами, їм просто відключать 
ліфти. І погрози виявилися не 

лише погрозами. Не так давно 
вже було відключено 35 ліфтів 
ОСББ «Космос», яке обслуговує 
ПСП «Вертикаль». І тисячі меш-
канців, в т. ч. пенсіонери, мами 
з дітьми та інваліди стали заруч-
никами методів роботи ліфтової 
компанії. Здавалося б, рішення 
міської ради, яке направлене на 
захист економічних інтересів та 
конкуренції, фактично залиши-
ло ОСББ сам на сам з підприєм-
цями, які діють не економічними 
методами, а методами заляку-
вання і шантажу.

До того ж фірми, змушуючи 
ОСББ підписувати акти викона-
них робіт та сплачувати гроші, 
в реальності не проводить на-
лежним образом технічне об-
слуговування ліфтів. Так голови 
ОСББ на зустрічі наводили при-
клади, коли обривалися тягові 
троси в ліфтах та відбувався са-
ботаж з боку фірм-монополістів 
шляхом вимикання робочих ліф-
тів до моменту підписання актів.

Завдяки спільним зусиллям 
голів ОСББ і розголосу пробле-
ми, рішення про підвищення 
тарифу більшістю ліфтових ком-
паній було винесено на розгляд 
виконкому Житомирської міської 
ради, та міський голова Сергій 
Сухомлин доручив начальнику 
управління житлового господар-
ства міськради Юрію Мостовичу 
розробити заходи щодо створен-
ня комунального підприємства 
з обслуговуванню ліфтового гос-
подарства в Житомирі.

Ми зв'язалися з Головою Асо-
ціації ОСББ «Жито-Мир» Ігорем 
Скоропадом та отримали від ньо-
го коментар.

«Стосовно монополі ї  на 
ліфтове обслуговування в місті 
Житомирі. Де-юре вона не іс-
нує, адже дві компанії пов'язані 
з власником з Одеської області, 
третя компанія – бердичівська, 
але вони безумовно працюють 
в унісон всі втрьох, тому фактич-
но така монополія існує. – роз-

повів Ігор Михайлович. – З чого 
складається конфліктна ситуа-
ція? Справа в тому, що восени 
2018 року представники ліфто-
вих компаній, розуміючи, що 
їхні тарифи були затверджені ще 
в 2014 році, звернулися до міської 
ради щодо підняття тарифів на 
технічне обслуговування. Депар-
тамент фінансів перевірив їхні 
розрахунки та затвердив обслу-
говування одного ліфта на рівні 
615–620 грн. Це – Базова ціна, але 
до цієї ціни, згідно методики, 
яка затверджена Кабінетом Мі-
ністрів України, застосовується 
низка коефіцієнтів, та кінцева 
ціна вже виходить близько 1000–
2000 грн. за один ліфт залежно 
від його віку. В жовтні 2018 року 
така ціна була затверджена та 
повинна застосовуватися для 
ОСББ з січня 2019 року. Але 
для інших ЖЕКів зміна ціни 
відбудеться з липня 2019 року. 
Тому ми отримали певний казус. 
Тому що, коли поряд стоять два 
будинки, один – ОСББ, а другий 
належить ЖЕКу, то вартість об-
слуговування ліфтів в них буде 
різна. Тому конфлікт продо-
вжується. Стосовно створення 
комунального підприємства 
з обслуговування ліфтів в Жи-
томирі, то створення такого 
підприємства було доручено 
управлінню житлового госпо-
дарства Житомирської міської 
ради. На профільної комісії було 
погоджено щоб на базі КП «Жит-
лове виробниче підприємство 
аварійних робіт» Житомирської 
міської ради, створити таке під-
приємство та внести відповідні 
зміни до їхнього статуту».

Начальник управління жит-
лового господарства міськради 
Юрій Мостович дуже коротко 
наголосив, що «коментувати 
тут майже нічого, адже все ще 
на стадії розрахунків, але справа 
рухається, та на профільній комі-
сії міськради буде якнайшвидше 
прийнято відповідне рішення, 
і восени ліфтове господарство 
міста, можливо, вже буде обслу-
говуватися комунальним підпри-
ємством».

При цьому голови ОСББ дуже 
песимістично налаштовані щодо 
майбутнього цього підприєм-
ства. З їх слів, в міськраді їм 
постійно відповідають, що по-
трібно рішення сесії міськради 
на виділення коштів для початку 
робіт. Голови ОСББ висувають 
пропозицію, що вони готові 
наперед внести проплату за об-
слуговування ліфтів та потрібна 
сума грошей буде зібрана. Але 
незрозумілі бюрократичні пере-
пони до цього часу ставлять під 
знаком питання створення тако-
го комунального підприємства та 
взагалі не допомагають досягти 
порозуміння між сторонами 
конфлікту.

Ліфтове свавілля у Житомирі
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Анастасія Ліберман

Журналісти 
«20 хвилин» промо-
ніторили, чим цікав-
ляться житомиряни 
у соціальних мере-
жах. За результатами 
реагування та об-
говорення тем жито-
мирською аудиторією 
ми виокремили ТОП-
новини за тиждень.

ТОП-1. Пільгові категорії 
громадян почали 
отримувати карту 
житомирянина

У Житомирі розпочалась ви-
дача карти житомирянина, яка 
зможе врегулювати конфліктну 
ситуацію між пасажирами, пере-
візниками та міськрадою, – пере-
конана місцева влада. Містяни 
активно долучились до обгово-
рення події.

«Я ходила регистрироваться 
еще осенью. Сказали, перезвоним 
скоро, но скоро опять будет осень. 
А так никто и не набирал!» – ко-
ментує Ніна Павлюк.

«Я досі не можу зрозуміти, 
як ця карта працюватиме у при-
ватних маршрутках, якщо переві-
зники не мають валідаторів, а де-
які з них ще й мають борг річної 
давнини по тим же валідаторам! 
Місцева влада нехай спочатку по-
відомить нас про взаємодію па-
сажирів та перевізників завдяки 
цій горе-карті», – пише Марина 
Голець.

«Раніше чи пізніше не можна 

було, тільки між першим та дру-
гим турами. Так співпало, прав-
да? Смішно!» – коментує Дмитро 
Панченко.

«А я все ж вірю, що саме карта 
житомирянина зможе вирішити 
питання, яке висить у повітрі вже 
стільки років. Проте маю багато 
запитань щодо оформлення не-
пільгової категорії карток. Прес-
служба міської ради не інформує 
зовсім! Потрібно краще працю-
вати, адже ви отримуєте за свою 
працю державні кошти», – пише 
Максим Перепила.

ТОП-2. Начальник 
ТТУ в суді оскаржує 
розпорядження міського 
голови щодо догани

Начальник комунального 
підприємства «Житомирське 
трамвайно-тролейбусне управ-
ління» Євгеній Демчик у суді 
оскаржує розпорядження мера 
Сергія Сухомлина.

«Я – за, а то не дают работать 
нормальным людям», – коментує 
Віктор Пінчук.

«Да. Тяжело мэру с такими 
кадрами что-то полезное для го-

рода делать… Однако несмотря 
на серьезную критику, на их фоне 
видны его положительные каче-
ства. Этого не отнять», – пише Ігор 
Нестеренко.

«Якщо ти не співаєш гарних 
слів діючій владі, ти – не такий?! 
Навіщо тоді було призначати 
Демчика, аби потім влаштову-
вати ці шоу?» – запитує Василь 
Коломієць.

«На мою думку, їх усіх по-
трібно порозганяти і зробити 
повне перезавантаження! Усі ро-
блять вигляд активної діяльності, 
а в результаті лише гучні слова та 
обіцянки! Зрада, панове», – пише 
Орес Многоловець.

ТОП-3. Житомир за 
кошти бюджету участі 
закуповує «сонячні дерева» 
для зарядки телефонів 
у гідропарку

КП «Парк» Житомирської 
міської ради оголосило закупівлю 
на придбання трьох комплектів 
обладнання для «сонячних дерев» 
з Wi-Fi пристроями для підзаряд-
ки гаджетів.

«Це все добре, і, звичайно, такі 
інновації потрібні, але на фоні по-
ганих з латками доріг і дірявого 
міського транспорту – це лише 
виглядає, як Дольче Габанна на 
безхатьку», – пише Саша Невмер-
жицький.

«Я бы закупила транспорт для 
города, вместо допотопных газе-
лей пустила бы муниципальные 
маршруты, отремонтировала 
дороги, а потом и на инновации 
переключилась», – пропонує Алла 
Земелева.

«Єдине місце, де в цьому є хоч 
якийсь сенс, – за мостом у зеленій 
зоні. Чи в гідропарку десь на га-
лявині. В інших випадках – тупо 
тринькання грошей», – пише Гри-
горій Шадура.

«Солнечные батареи в лесу – 
оригинальная идея. Кто их охра-

нять будет? Наше общество пока 
не готово к такому ноу-хау», – ко-
ментує житомирянин Андрій.

«Мали 30 тролейбусів купити, 
мабуть, не домовилися про ціну. 
Тепер дерева хочуть купувати», – 
пише Міша Онищенко.

«Нашим людям треба бетонні 
дерева, все ж трощать, поламають. 
Все, як завжди», – коментує Світла-
на Яндульська.

ТОП-4. Депутати 
Житомирської облради 
планують звернутися до 
Кабміну щодо встановлення 
відповідальності за відмову 
від вакцинації

Депутати на двадцять третій 
сесії Житомирської обласної ради 
VII скликання 2019 року планують 
звернутися до Кабінету Міністрів 
України та Верховної Ради щодо 
встановлення відповідальності за 
відмову від вакцинації.

«Вроде одна страна. В Киеве 
непривитые в сад и школу ходят, 
а в нашей области – другие законы. 
В Киеве только в период вспышек 
и карантина запрещено. У кого 
дети пострадали от вакцинации, то 
знают, что ни врач, ни государство 
не несут ответственность за послед-

ствия», – коментує Ірина Мов.
«Це – не однозначне питання. 

Мають не тільки батьки давати 
згоду на вакцинацію, але й ліка-
рі теж підписували відповідний 
папір про те, що цій конкретно 
дитині можна робити щеплення 
і якість вакцини гарантується», – 
пише Ольга Стешина.

«Якщо буде така відповідаль-
ність покладена на батьків, то пара-

лельно Кабмін зобов'язаний також 
притягувати до відповідальності 
медперсонал за наслідки від вакцин! 
Саме тоді буде справедливість!» – 
коментує Ольга Колеснікова.

«Питаннями медицини пови-
нно займатися управління охо-
рони здоров'я в області, епідеміїї 
вигадані для відмивання коштів. 
Невже зграї депутатів немає біль-
ше чим займатися. Відірвіться 
від своїх стільців, погляньте на-
вкруги, яка екологія навколо. Яка 
забруднена річка, яке повітря, які 
дороги, та в кінці кінців в лікарнях 
що коїться! Приміщення з вулиці 
відремонтували, а всередині як 
було все з часів СРСР, так і лиши-
лось», – пише Ірина Голубєва.

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

ФОКУС УВАГИ: що коментують 
житомиряни у мережі Інтернет
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На жаль, більшість 
людей не вчаться ні 
на своїх, ні на чужих 
помилках. Спалюю-
чи сухостій в різних 
куточках Житомир-
ської області, вони 
наносять непоправну 
шкоду не лише еколо-
гії, а й нищать будівлі 
та лишають інших 
і життя, і здоров’я.

З початку року в області вже 
зафіксовано більше 700 пожеж 
у природних екосистемах, внаслі-
док чого вогнем пройдено понад 
1400 га території. Проте найстраш-
ніше, що через це лиходійство 
чотири людини вже загинули та 
дві отримали травми!

Минулої п’ятниці зафіксова-
но черговий обурливий випадок, 
що стався на Коростишівщині 
в с. Щигліївка. Там двоє розум-
ників вчинили справжній злочин. 
Можливо, це й емоційна оцінка 

події, але виглядала вона саме 
так. За словами селян, незнайомі 
чоловіки підпалили суху траву 
та зникли у невідомому напрям-
ку. Через вітряну погоду полум’я 
швидко охопило дрова, що були 
складені за декілька метрів від 
місцевої школи. Оскільки вогонь 
уже підбирався до навчального 
закладу, учні та персонал негайно 
евакуювались на подвір’я.

До приїзду рятувальників пра-
цівники школи, скориставшись 
пожежним краном, зуміли не 
допустити поширення вогню на 
будівлю навчального закладу, але 

загасити полум’я їм не вдалось. 
Допомагали ліквідовувати поже-
жу вчителям навіть перелякані 
школярі.

Однак на вихідних було ще «га-
рячіше». Лише за дві доби в облас-
ті виникло 170 пожеж, 90 випадків 
з яких – загоряння сухостою. Один 
з них закінчився бідою. Зокрема, 
у смт Довбиш Баранівського ра-
йону через підпал залишків сухої 
рослинності загинула літня жінка 
та її чоловік. Подружжя палило 
сухостій поблизу свого обійстя. 
Побачивши, що через сильний 
вітер вогонь наближається до їх 

оселі, вони побігли гасити по-
жежу. Через власну необереж-
ність у жінки загорівся одяг. Цю 
«пригоду» побачили сусіди, які й 
викликали лікарів. На жаль, пра-
цівники «швидкої», що прибули за 
викликом, констатували її смерть. 
82-річного дідуся із опіками понад 
80% тіла госпіталізували до Ро-
манівської центральної районної 
лікарні. Бідолашний мучився на 
лікарняному ліжку до ранку та, 
на жаль, помер.

Шановні громадяни, до -
тримуйтесь пожежної безпеки! 
Запам’ятайте, що при подібних 

випалюваннях вам не вдасться 
самостійно погасити стихійний 
вогонь. Він може перекинутись на 
дерева, будинки чи інші будівлі, 
завдаючи значних матеріальних 
збитків. На жаль, трапляються 
випадки, коли в таких пожежах 
гинуть люди. Разом із задушли-
вим димом у повітря піднімається 
отрута, яку ви ж самі і вдихаєте. 
Краще компостуйте листя й суху 
траву, щоб отримати перегній для 
городу. Бережіть своє життя та 
оточуючих.

У ДСНС України
у Житомирській області

Постановою Цен-
тральної виборчої 
комісії № 893 від 
13 вересня 2012 року 
встановлено порядок 
тимчасової зміни 
місця голосування 
(ТЗМГ) виборця без 
зміни його виборчої 
адреси.

Виборці, які у день повторного 
голосування на виборах Президента 
України 21 квітня 2019 року будуть 
перебувати (проживати) поза меж-
ами свого місця реєстрації згідно 
з паспортними даними, за бажан-
ням можуть тимчасово змінити 
своє місце голосування без зміни 
зареєстрованої виборчої адреси.

Для тимчасової зміни місця 
голосування виборцям необхідно 
звернутись з відповідною заявою 

до відділу ведення Державного 
реєстру виборців за місцем реє-
страції або за місцем, де буде пе-
ребувати (проживати) виборець 
у день виборів. При собі потрібно 
мати паспорт та документи, які 
підтверджують необхідність тим-
часової зміни місця голосування. 
Без документів, які підтверджують 
необхідність ТЗМГ, виборцю буде 
відмовлено у задоволенні заяви.

Члени виборчих комісій, які 
в день виборів будуть працювати 
за адресою виборчої дільниці, 
відмінною від зареєстрованого 
місця проживання, подають заяву 
про тимчасову зміну місця голо-
сування, до якої додають копію 
посвідчення чинного члена ДВК 
(надається оригінал).

Інші виборці подають за-
яву про тимчасову зміну місця 
голосування, документи (копії 
документів), які підтверджують 
необхідність тимчасової зміни міс-
ця голосування виборця (довідка 
сільської ради про постійне місце 

проживання, довідка з постійного 
місця роботи, посвідчення про 
відрядження тощо). У разі, якщо 
до заяви додаються копії доку-
ментів, їх оригінали надаються 
працівникам органу ведення Ре-
єстру для перевірки достовірності 
наданих копій.

Виборці, виборча адреса яких 

знаходиться на території АРК та 
міста Севастополя, на тимчасово 
окупованих територіях районів, 
міст, селищ і сіл, їх частин у До-
нецькій та Луганській областях, 
межі та перелік яких визначають-
ся Президентом України, можуть 
не додавати до заяви документи, 
які підтверджують необхідність 

тимчасової зміни місця їх голо-
сування.

У разі відкликання виборцем 
заяви, на підставі якої було тим-
часово змінено місце голосуван-
ня, однак не пізніше ніж за п’ять 
днів до дня голосування, керівник 
видає наказ про відміну попере-
дньої дії. При цьому посвідчен-
ня, що підтверджує таку зміну, 
підлягає поверненню до відділу, 
який його видав.

Заяви приймаються від-
ділом ведення реєстру до 
15 квітня 2019 року. До уваги 
виборців, які змінювали місце 
голосування у І-му турі вибо-
рів: посвідчення, яке ви отри-
мали, діє одноразово, тому вам 
необхідно повторно зверну-
тися до 15 квітня до відділу 
ведення Державного реєстру 
виборців з новою довідкою та 
паспортом для подання нової 
заяви, щоб мати можливість 
проголосувати у ІІ-му турі ви-
борів – 21 квітня 2019 року.

Четверо загиблих людей,  
десятки знищених будівель  
та школа, що ледь не згоріла

Виборцям, які голосують не за місцем 
прописки, варто зареєструватися повторно 
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Житомир і космос: невідомий пам'ятник 
Юрію Гагаріну та житомирянин – 
засновник космічної медицини

Руслан Мороз

Кожного року 
12 квітня весь світ 
святкує Міжнародний 
день польоту люди-
ни в космос (англ. 
International Day of 
Human Space Flight).

За рішенням 65-ї сесії Гене-
ральної Асамблеї ООН (пункт 50 
порядку денного – Міжнародне 
співробітництво у використанні 
космічного простору в мирних 
цілях), на зустрічі 7 квітня 2011 
року, 12 квітня проголошено Між-
народним днем польоту людини 
в космос, який щорічно відзнача-
ється на міжнародному рівні. Дата 
приурочена до першого польоту 
людини в космос, який здійснив 
Ю. А. Гагарін на космічному кора-
блі «Восток-1» 12 квітня 1961 року.

Житомир також бере участь 
у святкуванні, бо є космічним 
містом і став відомим всьому 
світові, тому що тут народився 
творець космічної техніки Сер-
гій Павлович Корольов. Також 
у місті є музей космонавтики 
імені Сергія Корольова. Але мало 
хто здогадується, що наше місто 
пов'язане з космосом не тільки 
постаттю великого вченого, який 
зміг реалізувати польоти за межі 
атмосфери Землі.

Вже багато років на території 
Житомирського обласного центру 
зайнятості по вулиці Київській, 83 
стоїть пам'ятник першопрохід-
цю космічного простору Юрію 
Олексійовичу Гагаріну. З'явився 

він там у 90-х роках за ініціативи 
керівництва закладу, і з того часу 
щороку 12 квітня до нього містяни 
приносять квіти. У Житомирі до 
сьогодні живуть люди, які пра-
цювали на Байконурі та бачили 
запуски перших ракет. Саме вони 
започаткували таку традицію – 
спочатку покладають офіційно 
квіти до пам'ятника С. П. Корольо-
ву перед облдержадміністрацією, 
потім їдуть до музею космонавти-
ки, а коли стихають офіційні за-
ходи, приїжджають до пам'ятника 
Юрію Гагаріну. Дуже небагато жи-
томирян знають про нього – може, 
саме тому він і вцілів у бурхливі 
перші роки незалежності.

Є ще од на людина,  яка 
пов’язала Житомир з космосом. 
У селі Голодьки, нині Мирославка, 
Бердичівського району народився 
у 1933 році основоположник кос-
мічної медицини Микола Воло-
димирович Улятовський. Микола 
відмінно вчився у школі й виявляв 
неабиякі математичні здібності. 

Як вони стали в нагоді йому по-
тім! А крім того, ще й брав участь 
у художній самодіяльності. Тан-
цювальний ансамбль, в якому за-
ймався Микола, постійно займав 
перші місця в районі. Як усі діти, 
спочатку мріяв стати льотчиком, 
але вступив до Вінницького ме-
дичного інституту, де провчився 
чотири роки. Потім ще два роки 
навчання в Саратовському медін-
ституті на військово-медичному 
факультеті. І як відмінникові на-
вчання, йому запропонували са-
мому вибрати місце подальшої 
служби. Микола вибрав НДР, де 
прослужив сім років, тренуючи 
льотчиків перед польотами в спе-
ціальній барокамері. Так в житті 
об'єдналися дві дитячі мрії: вій-
ськова медицина і польоти в небі.

Проходячи службу в НДР, 
Микола Володимирович почав 
займатися дослідженням впли-
ву перевантажень на організм 

льотчиків. Вивчав і поведінку 
людини в умовах короткочасної 
невагомості у вільному польоті на 
великій висоті. Здатного військлі-
каря помітили, і він без будь-якої 
протекції у 1964 році був запроше-
ний на роботу в Центр підготовки 
космонавтів, який якраз в цей час 
був організований в Зоряному 
містечку.

Роботі в Центрі підготовки 
Микола Володимирович і при-
святив все життя. Вона приносила 
справжнє задоволення. Склався 
дивовижний колектив високо-
класних фахівців, які розробляли 
і вивчали нові методи тренування 
космонавтів.

Швидкий розвиток космо-
навтики стимулювалося суперни-
цтвом за першість зі Сполученими 
Штатами Америки, і радянський 
уряд, не економлячи, виділяв 
величезні гроші на розвиток вій-
ськово-космічної сфери. Перший 

у світі політ в космос Юрія Гагарі-
на запаморочив голову багатьом. 
Особливо завзяті вже замахува-
лись і на міжпланетні перельо-
ти. Тому гостро постало питання 
вивчення витривалості людини 
при перевантаженнях і тривалих 
польотах в космосі. З цією метою 
в Зоряному, в Центрі підготовки 
космонавтів спорудили зроблену 
в Швеції за колосальну на ті часи 
суму – 10 млн доларів – центри-
фугу і створили спеціальну лабо-
раторію з вивчення прискорень. 
Лабораторію очолив Микола Во-
лодимирович Улятовський.

Микола Улятовський брав 
активну участь у розробці нових 
методів досліджень, тренувань 
і створенні фармакологічних 
препаратів, що підвищують ви-
тривалість космонавтів.

Микола Володимирович вий-
шов на пенсію у 1988 році, але за-
лишився жити в Зоряному. Трохи 
почало підводити здоров'я, тож 
щороку їздив лікуватися в сана-
торій в Сочі. Як зараз би сказали, 
він був VIP-персоною, і його за-
вжди поселяли одного в кімнаті. 
Тому коли січневого ранку 2001 
року трапився сильний серцевий 
напад, поруч нікого не виявило-
ся. А дотягнутися до флакона 
з нітрогліцерином, мабуть, не 
вистачило сил…

Поховали Миколу Володими-
ровича на кладовищі біля Зоря-
ного містечка. Недалеко від того 
місця, де він пропрацював більшу 
частину свого життя.

 Лейтенант медичної служби Микола Улятовський, курсант 5 курсу 
військово-медичного факультету Саратовського медінституту,  
1955 рік. Фото з особистого архіву В. В. Улятовського

 Фотографія знаменитої центрифуги виробництва Швеції вартістю  
10 млн доларів у лабораторії прискорень Центру підготовки космонавтів  
в Зоряному містечку. Завідував лабораторією Микола Улятовський

 Зліва направо: Микола Володимирович Улятовський, льотчики-
космонавти, генерали Андріян Ніколаєв і Григорій Береговий.  
Фото з особистого архіву В. В. Улятовського

 Лікар М. В. Улятовський готується до проведення обертання на центрифузі 
ЦФ-18 космонавта Валерія Федоровича Биковського в скафандрі. ЦПК, 
липень 1978 р. Фото з книги «Історія вітчизняної космічної медицини»
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Тарас Боросовський

На етапі погоджен-
ня будівництва заводу 
інвестор стикнувся 
з вимогою провести 
археологічні дослі-
дження. Під час об-
стеження переданої 
міськрадою землі 
комісія Інституту 
археології України 
виявила залишки 
давніх археологічних 
знахідок, які під час 
будівельних робіт 
можуть знищити. 
Проте у відповідаль-
ному за збереження 
культурної спадщини 
управлінні культури 
області вважають, що 
справжня причина 
полягає в бажанні за-
робити на інвесторі.

У липні минулого року депу-
тати Житомирської міської ради 
погодили відведення 5 га землі 
під будівництво сміттєперероб-
ного заводу. Згодом, 8 листопада, 
ТОВ «МС Соціальний Проект» 
на 20 років передали відведену 
земельну ділянку в оренду. Згід-
но з інвестиційним договором, 
товариство зобов’язалось за 2 
роки за власні кошти збудувати 
сучасний завод.

Буквально за місяць, 20 грудня 
2018 року, ТОВ «МС Соціальний 
Проект» для складання проекту 
надають містобудівні умови та об-
меження. Затверджуються вони 
одноосібно наказом директора 
департаменту містобудування та 
земельних відносин Житомир-

ської міської ради Ігорем Блажи-
євським. Окрім всіх інших вимог, 
ним визначаються обмеження при 
забудові історико-культурної час-
тини міста. Згідно з генеральним 
планом таких обмежень немає 
(див. копію з документа).

Для розробки вже робочого 
проекту сміттєпереробного за-
воду звертаються в проектну ор-
ганізацію та починають збира-
ти необхідні висновки. Зокрема, 
за історико-культурну складову 
відповідальним є управління 
культури області. Зі свого боку 
на отриманий запит управління 
просить профільних спеціаліс-
тів обстежити відведену під 
будівництво територію. Спів-
робітник Інституту археології 
НАН України Андрій Петраус-
кас разом зі старшим науковим 
співробітником Житомирського 
обласного краєзнавчого музею 
Олегом Тарабукіним провели 
науково-археологічну експер-
тизу.

Висновок науковців здивував 
і посадовців, і інвестора. У меж-
ах ділянки, що відводиться, 
міститься відоме поселення 
пізньоримського часу III – ІV 
ст. н. е., умовно назване ЖСП – ІІ 
(Житомир, Складський проїзд, 
пункт ІІ). Виявилось, що знахід-

ку Олег Тарабукін віднайшов ще 
в серпні 2016 року та передав всю 
зібрану інформацію до Інституту 
археології.

У центральній частини ви-
явленого поселення, в районі 
найбільшої концентрації знахі-
док, 26 грудня науковці провели 
шурфування. В усіх п’яти шурфах 
зафіксували культурний шар по-
тужністю 60–70 см, що включає 
в собі «фрагменти кружального 
і ліпного посуду вельбарсько-чер-
няхівського кола старожитностей 
пізньоримського часу III – IV 
ст. н. е., уламки кісток тварин та 
печини».

За висновком науково-архе-
ологічної експертизи, питання 
подальшого виділення земельної 
ділянки можливо лише «після по-
вного археологічного дослідження 
поселення ЖСП – ІІ та його 50-ме-
трової охоронної зони».

Про знахідку всі мовчали, аж 
допоки на земельній ділянці не 
почали зрізати дерева та готувати 
для геологічних обстежень та під-
готовчих будівельних робіт.

– Не сьогодні-завтра на цьому 
місці розпочнуть роботи, і залиш-
ки цього культурного шару будуть 
втрачені внаслідок будівництва 
заводу. Процедурно перед почат-
ком робіт мають бути виконані 
археологічні розкопки. Так, як це 
робиться в Києві, у Львові та на 
всій території країни, – розповідає 
співробітник Інституту археології 
НАН України Андрій Петраускас.

Науковці передали висновок 
«МС Соціальний Проект» з ре-
зультатами, який в будь-якому разі 
зобов’язаний забезпечити прове-
дення археологічних досліджень. 

За приблизними розрахунками, 
попередня їх вартість може сягну-
ти 8 млн грн. І це питання неабияк 
розхвилювало.

– Ми вважаємо це здирни-
цтвом. Як тільки з’являється 
інвестор, в інституті археології 
одразу ж згадують про історичні 
знахідки. 8 мільйонів гривень, які 
хочуть за проведення розкопок, 
доведеться сплатити з кишень 
платників податків, – обурюється 
начальник управління культури 
Житомирської ОДА Тетяна Пар-
фентієва.

– Ми поки не визначилися 
з даним питанням. На наступне 
засідання комісії з охорони куль-
турної спадщини запросимо Оле-
га Тарабукіна. Є заявки на участь 
від представників громадськості. 
Будемо разом радитися, – додає 
посадовиця.

Натомість у профільному на-
уковому інституті переконані, що 
законодавством не передбачені 
виключення для будь-кого.

– Фінансування всіх робіт має 
виконувати замовник будівництва. 
В даному випадку, якщо це місто, 
тоді сплачує місто, якщо приват-
ний замовник – за приватні кошти. 
8 млн грн є наразі розрахунковою 
вартістю. Точна вартість буде відо-
ма, коли укладатиметься договір 
на виконання робіт, – зазначає в ко-
ментарі співробітник Інституту 
археології НАН України Андрій 
Петраускас.

Отже, виходячи зі слів науков-
ця, саме інвестор, який підписав 
інвестиційний договір. і є голо-
вним замовником спорудження 
на комунальній землі підприєм-
ства. Відповідно витрати на про-
ведення необхідних археологічних 
розкопок має понести ТОВ «МС 
Соціальний Проект».

Таємниця стурбованості 
управління культури області за 
кошти інвестора розкривається, 
коли стає відомо, хто є його кін-
цевим власником. Товариство «МС 
Соціальний Проект» входить до 
інвестиційної групи ICU. Спів-
власником і головою ради ди-
ректорів групи, до призначенння 
на посаду голови Національного 
банку, булла Валерія Гонтарева. 
Зі вступом на посаду Гонтарева 
продала свою частку в ICU, а парт-
нерами групи залишилися Макар 
Пасенюк і Костянтин Стеценко.

7 січня телеканал AlJazeera 
оприлюднив розслідування, згід-
но з яким вивести 1,5 мільярда до-
ларів з України екс-президенту 
Януковичу допомогла компанія 
ICU.

Як зазначає інтернет-видання 
«Українська правда», вплив ком-
панії ICU посилився саме після 
Революції Гідності. Її представ-
ники опинилися на ключових по-
садах у владі: Дмитро Вовк очолив 
НКРЕКП, Володимир Демчишин 
дістав крісло міністра енергетики, 
а Валерія Гонтарева стала головою 
Нацбанку. Петро Порошенко піс-
ля вступу на посаду глави держави 
найняв для продажу своїх активів 
інвестиційну компанію Rothschild 
і ICU.

Будемо уважно спостерігати 
за подальшими подіями довкола 
будівництва сміттєпереробного за-
воду: чи дотримаються представ-
ники ICU законів і не обійдуть ви-
моги з проведення археологічних 
вишукувань або, користуючись 
широкими зв’язками при владі, 
«повісять» мільйонні витрати на 
громаду Житомира.

Здирництво чи захист спадщини:  
що стримує будівництво 
сміттєпереробного заводу у Житомирі

 Керівник Житомирської археологічної експедиції Інституту археології 
НАН України, старший науковий співробітник відділу давньоруської 
археології цього інституту, кандидат історичних наук Андрій Петраускас

 Начальник управління культури та туризму  
     Житомирської ОДА Тетяна Парфентієва

 Фото з містобудівних умов по пров. Складському 20
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Доступне правосуддя: безоплатна 
правова допомога для всіх

В Україні знизять ціни на ліки з Нацпереліку 

Чотири роки тому, 
1 квітня 2015 року, 
в Україні відкрили 
перший центр без-
оплатної правової 
допомоги.

Сьогодні їхня мережа вже 
нараховує понад 550 закладів: 
23 регіональних та 96 місцевих 
центри, а також 433 бюро право-
вої допомоги. Мережа охоплює  
всю країну – від великого міста 
до найменшої громади. З якими 
проблемами звертаються грома-
дяни та які безкоштовні послуги 
можна отримати, проаналізували 
експерти Центру громадського 
моніторингу та контролю. 

Допомога тим,  
хто цього потребує

Програма безоплатної право-
вої допомоги покликана захисти-
ти тих, хто потребує юридичної 
підтримки, але не може сплатити 
за неї. У Мін’юсті кажуть, що з 624 
тисячі українців, які звернулись по 
допомогу торік, 400 тисяч – мало-
забезпечені громадяни, чий дохід 
менший за два прожиткові міні-
муми. Понад 55 тисяч – учасни-
ки бойових дій. Вони переважно 
потребували фахової допомоги 
щодо соціального забезпечення 
або отримання земельних ділянок. 

 «Ми продовжуємо розширю-

вати коло осіб, які мають право на 
гарантовану державою правову 
допомогу. Минулого року до цього 
переліку було додано тимчасово 
переміщених осіб, а також розши-
рено коло питань, з яких правова 
допомога надається учасникам 
АТО. Цьогоріч таке право отри-
мали постраждалі від домашнього 
насильства чи насильства за озна-
кою статі й усі без винятку діти», 
– зазначив міністр юстиції Павло 
Петренко. 

Безоплатна правова допомога 
від держави передбачає: надання 
правової інформації, консультації 
і роз’яснення з правових питань, 
складання заяв і скарг, забезпе-
чення доступу до інших правових 
послуг. Проте, як кажуть у самих 
центрах, цими рамками спеціа-
лісти не обмежуються. 

«Спілкування із клієнтом ми 
не починаємо із формальних кри-
теріїв – визначення приналежності 
до категорій суб’єктів права на 
безоплатну вторинну правову 
допомогу. Ми починаємо із того, 
що з’ясовуємо, у чому полягає 
проблема людини, з якою вона 
прийшла до конкретного центру, і 
як саме ми можемо їй допомогти», 
– розповідає директор Координа-
ційного центру з надання правової 
допомоги Андрій Вишневський.

Так, наприклад, до Велико-
лепетиського бюро правової до-
помоги Каховського місцевого 
центру звернулася молода мати 
щодо збільшення розміру алі-
ментів. Юристи склали позовну 

заяву й успішно представили 
інтереси клієнтки в суді. Або у 
Павлоградському місцевому цен-
трі спеціалісти допомогли жінці 
з інвалідністю першої групи, яка 
хотіла зняти з реєстрації особу, 
яка довгий час не проживає у її 
будинку. Адвокат допоміг скласти 
позовну заяву та направив її до 
суду першої інстанції. 

У Мін’юсті кажуть, що у прак-
тиці центрів багато історій успіш-
ного захисту клієнтів, зокрема, 
у кримінальних провадженнях. 

«Лише минулого року нашим 
захисникам вдалося домогтися 
виправдувальних вироків у 280 
кримінальних провадженнях», – 
звітують у Мін’юсті. 

Водночас Андрій Вишневський 
підкреслює, що не всім клієнтам 
потрібне саме представництво 
інтересів у суді. Часто це різні пи-
тання юридичного характеру, що 
вимагають фахової консультації. 

Отримати юридичну допомогу 
громадяни можуть як за безко-
штовним цілодобовим телефоном 
(0 800 213 103), так і особисто, звер-
нувшись до найближчого центру.

Подальший розвиток
Система безоплатної правової 

допомоги розвивається далі. То-
рік активно поширювались виїзні 
прийоми громадян. 

«За весь минулий рік наші 
мобільні консультаційні пункти 

здійснили понад 13 тисяч виїздів. 
Загалом упродовж 2016-2018 року 
таких виїзних прийомів грома-
дян було проведено майже 31,5 
тисячі. Завдяки цьому українці 
отримали правові консультації 
та роз’яснення фактично в себе 
вдома», – зазначив міністр юстиції 
Павло Петренко.

Крім цього, змінюється систе-
ма контролю за функціонуванням 
системи. Так, 20 березня уряд під-
тримав ініціативу Мін’юсту щодо 
створення незалежної наглядової 
ради в системі безоплатної право-
вої допомоги. До її функцій входи-
тимуть безпосередній контроль, 
моніторинг, оцінка ефективності 
роботи центрів, а також пропози-
ції щодо бюджетування системи.

В уряді зауважують, що на-
глядова рада не матиме жодних 
політичних впливів і щороку 
презентуватиме оцінку роботи 
системи безоплатної правової 
допомоги. 

«Робота цих центрів є дуже 
важливою для того, аби реалізу-
вались і всі інші реформи, які ви-
магають більшої активності людей 
у відносинах з державою. Ця тема 
важлива для оцінки інтенсивності 
реформ в Україні», – наголошує 
керівник проекту «Український 
медіа-центр реформ» Тарас Качка.

Експерти погоджуються, що 
система безоплатної правової 
допомоги – приклад одного з на-
ймасштабніших українських про-
ектів, який допомагає утверджен-
ню верховенства права в державі. 

Ціни на ліки від 
найпоширеніших 
захворювань буде 
знижено

На засіданні уряду 3 квітня 
ухвалено низку рішень, спрямо-
ваних на зниження цін на ліки. 
Зокрема, вже два роки діє про-
грама «Доступні ліки», яка дає 
можливість отримувати ліки 
від хронічних захворювань без-
коштовно або з незначною до-
платою. Нею користуються вже 
7 мільйонів людей. На ціни пре-
паратів, що увійшли в програ-
му, було встановлено державне 
регулювання – вони не повинні 
перевищувати ціну аналогічних 
ліків у сусідніх країнах. В ре-
зультаті ціни на «доступні ліки» 
знизились в середньому на 10%, 
а на деякі з них – на 45%. Зараз 

у програмі 258 препаратів, 64 
з них можна отримати повністю 
безкоштовно.

З липня 2019 року уряд вста-
новлює регулювання цін на весь 
перелік ліків, що входять до На-
ціонального переліку, при їх за-
купівлі для медичних закладів 
за бюджетні кошти. Нацпе-
релік – це 427 діючих речовин 
(МНН) для лікування найпоши-
реніших захворювань, його за-
твердив МОЗ, щоб гарантувати 
пацієнтам як базове лікування. 
Ціни на препарати з Нацпере-
ліку мають бути не вищими ніж 
ціни в 5 сусідніх (референтних) 
країнах (Польщі, Словаччині, 
Угорщині, Чехії, Латвії).

Обмеження цін застосовува-
тиметься для тих лікарських за-
собів, ціна на які в Україні вища, 
ніж ціни в референтних країнах, 
і за якими обсяг продажів за рік 
становить більше ніж 5 млн грн. 

За попередніми підрахунками, 
в результаті введення регулюван-
ня ціни буде знижено на понад 
100 найменувань препаратів. Це 
дасть можливість заощадити 
близько 214 млн грн. За ці ко-
шти медзаклади зможуть при-
дбати додаткову кількість ліків 
для безоплатного лікування 
пацієнтів у стаціонарі. Перелік 
МНН, до яких застосовується 
регулювання, оновлюватиметься 
раз на рік.

Окрім того, на всі ліки з На-
цпереліку буде запроваджено 
регресивну надбавку для аптек. 
Чим дорожча вартість препа-
рат у,  тим меншу надбавку 
зможе встановити аптека. Це 
дозволить позбутися негатив-
ного явища, коли працівники 
аптек навмисно переконують 
придбати найдорожчі ліки 
з-поміж усіх аналогів. Якщо 
вартість препарату до 100 грн – 

максимальна торговельна над-
бавка може складати 25%; при 
вартості від 100 до 500 грн – 20%; 
від 500 до 1000–15%. На препа-
рат вартістю понад 1000 грн за 
упаковку лікарського засобу 
максимальна торговельна над-
бавка має не перевищувати 10%.

«Ні» фальсифікованим 
лікам

Також уряд затвердив Кон-
цепцію реалізації державної 
політики із запобігання фаль-
сифікації лікарських засобів, 
щоб захистити людей від не-
якісних ліків. Підробка ліків – 
це глобальна проблема. Згідно 
з даними ВООЗ, кожна десята 
упаковка ліків у країнах з низь-
ким та середнім рівнем доходів 
є фальсифікованою.

Згідно з концепцією в Укра-
їні буде запроваджено механізм 

2D кодування упаковок препа-
ратів. При виробництві ліків 
на заводах виробник буде на-
носити на кожну упаковку інди-
відуальне маркування. Дані про 
це будуть заноситися в загальну 
електронну інформаційну базу. 
Це дозволить відстежувати весь 
ланцюжок постачання ліків, 
від виробництва чи імпорту 
до продажу в аптеці. Всі ці 
транзакції будуть включені в за-
гальну базу даних, включаючи 
серію ліків і дату виробництва. 
Кожна людина зможе переві-
рити, справжні ліки чи ні, через 
сканування коду через мобіль-
ний додаток.

2D кодування лікарських 
препаратів в більшості країн 
ЄС стало обов'язковим з лютого 
цього року. Майже всі іноземні 
ліки, що продаються в Україні, 
вже мають двомірне кодування 
упаковок.
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

АДМІНІСТРАТОР-БАРМЕН НА ПОСТІЙНЕ 
МІСЦЕ РОБОТИ В РЕСТОРАНІ ДИВНИЙ 
САД. ХОРОШІ УМОВИ РОБОТИ. ПОЗМІН-
НИЙ ГРАФІК РОБОТИ. 0974823119,ЛА-
РИСА

•	В будівельну	компанію	на	постійну	роботу	
в	м.	Київ	потрібні:	монолітники;	арматурни-
ки;	монтажники;	різноробочі;	підсобні	робіт-
ники.	Без	шкідливих	звичок.	З/п	договірна	
(висока).	В	разі	необхідності	житло	нада-
ється.	0673297339ОлександрМиколайович

В ЦЕХ ПО ПЕРЕРОБЦІ ГРАНІТУ ПОТРІБНІ 
ПОЛІРУВАЛЬНИКИ НА ЦМР, ФРЕЗЕРУ-
ВАЛЬНИКИ, ОКАНТУВАЛЬНИКИ, ПРА-
ЦІВНИКИ НА ПРЕС. ЗАРОБІТНА ПЛАТА 
ВІД 7000 ГРН. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛА-
ШТУВАННЯ. 0674106617

•	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.	0673843
346,0930412186,0667583958

ВАНТАЖНИКИ НА СКЛАД КОВБАС-
НИХ ВИРОБІВ В М. ЖИТОМИР ( ПРО-
СПЕКТ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 91/1). ГРАФІК 
РОБОТИ З 7-00 ДО 20-00 (З 13-00 
ДО 17-00 ВЕЛИКА ОБІДНЯ ПЕРЕРВА). 
0674121994,0677641732

•	Вантажників, водіїв,	слюсарів,	прасу-
вальниць.	Безкоштовне	житло,	пільгове	
харчування,	міський	транспорт!	Оформ-
лення.	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. ІНТЕР-
НЕТ МАГАЗИН WWW.SEMENAUA.COM 
0956508378,0975204618.

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

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, НАЛИЧИЕ 
ВОДИТ. УДОСТОВ. КАТ. С, СЕ. ОПЫТ 
УСПЕШНОГО БЕЗАВАР. ВОЖДЕНИЯ ОТ 
2 ЛЕТ. ОБЯЗАНОСТИ: ДОСТАВКА ГОТО-
ВОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ГОРОДУ, ОБЛ., 
УКР., КОНТРОЛЬ ЗАГРУЗКИ ТОВАРА В 
ТРАНСП. СРЕДСТВО С ОФОРМ. ДОКУ-
МЕНТАЦИИ (ТТН, НАКЛАДНЫЕ). РАБ. 
АВТО 0673225225

•	Водії кат.	Е	для	роботи	на	зерновозах.	

Авто:	MAN,	Volvo,	DAF.	З/п	от	20000грн,	

добові.	0687982189

ВОДІЇ КАТ.С. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 
8000ГРН. ГРАФІК РОБОТИ ПРИ СПІВ-
БЕСІДІ. 0674107551,0991002745

ВОДІЙ КАТ. Е ДЛЯ ВИКОНАННЯ МІЖ-
НАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПО УКРАЇНІ. 
НА АВТОМОБІЛЬ З НАПІВПРИЧІПОМ. ЗП 
ВІД 20000ГРН. 0683462988,0683462989

•	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.	

0667583958,0673843346,0930412186.

ЗРІЗЧИЦІ ГРИБІВ ПЕЧЕРИЦЬ НА РО-
БОТУ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. ЖИТЛО 
НАДАЄТЬСЯ. ГРАФІК РОБОТИ: 23/7 ДНІВ. 
З/П 6000-7000 ГРН. 0967877394,ОЛЕК-
САНДР

•	Інформація про	працевлаштування	в	
Польщі,	різні	вакансії,	доїзд	до	місця	робо-
ти,	можливе	працевлаштування	по	безвізу.	
(099)2430263,(095)0419267.

• КОМПАНІЯ ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ 
КАР‘ЄР»  У  ПОШУКАХ  ПОМІЧНИКА 
ЮРИСКОНСУЛЬТА. ДОСВІД РОБОТИ НЕ 
ОБОВ‘ЯЗКОВИЙ. ВИМОГИ:БАЖАННЯ НА-
ВЧАТИСЬ І РОЗВИВАТИСЬ, ОРІЄНТАЦІЯ НА 
РЕЗУЛЬТАТ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. КОНТАК-
ТНА ОСОБА: ЮЛІЯ, 0968190155

• ЛЕГАЛЬНА РОБОТА ЗА КОРДОНОМ! З/П 
27 000-13 5000 ГРН! НАДІЙНИЙ РОБОТО-
ДАВЕЦЬ! ВАКАНСІЇ У ПОНАД 50 КРАЇНАХ 
СВІТУ! КОМПАНІЯ INTERNATIONAL WORK 
(ЛІЦЕНЗІЯ МІНСОЦПОЛІТИКИ УКРАЇНИ № 
1383). 0632295648(VIBER)

• МАСТЕРА И ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ВНУ-
ТРЕННИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. РАБО-
ТА В Г. КОРОСТЫШЕВ. КОМПЕНСАЦИЯ 
ПРОЕЗДА  ДО  РАБОТЫ  И  ОБРАТНО 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ С Г. ЖИТОМИР И 
ОБЛАСТИ.  ОПЛАТА  ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. 
0685091332,0959169474

•	мед. працівник	(ця)	по	догляду	за	хворими	
та	людьми	похилого	віку	на	дому	і	в	лікар-
ні.	Проживання	та	харчування	за	рахунок	
роботодавця.	0660271662

• МЕНЕДЖЕР З КРЕДИТУВАННЯ (УПРАВ-

ЛІННЯ 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 ПРОДАВЦІВ-КОНСУЛЬТАН-
ТІВ. ВИСОКА З/П, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛА-
ШТУВАННЯ, НАВЧАННЯ. Г\Р З 08.00 ДО 
20.00, Г/Р 7/7. 0989426117,ІРИНА

• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ РЕ-

ЖИМУ І ОХОРОНИ ПОТРІБНІ НА РОБОТУ. 

ВИМОГИ: НЕСУДИМІ, ФІЗИЧНО ЗДОРОВІ. 

Г/Р 1/3. З/П ВІД 7500ГРН. 0974870271

НА РОБОТУ В БАНК ТРЕБУЮТСЯ ОХРАН-
НИКИ. ОПЫТ РАБОТЫ НЕ МЕНЕЕ 2-Х 
ЛЕТ. ГРАФИК РАБОТЫ ПН. - ПТ. С 9.00 
ДО 18.00 ЗП 4500 ГРН. 0675012153МАК-
СИМ

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ МАШИНІС-
ТИ БУРОВОЇ УСТАНОВКИ УРБ-ЗАЗ. 
0677723483,553656

•	Набираємо бригади	на	утеплення	зов.	

фасадів.	Литва.	Офіційне	працевлашту-

вання.	Обов`язки:	утеплення	мокрих	і	вен-

тильованих	фасадів	багатоповерхових	бу-

динків	за	проектом.	Робота	з	лісів.	ЗП	від	

36000грн.	Лiц.	ДСЗ	АЕ637131	вiд	30.03.2015	

0995134850
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• 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	пі-
приємства.	0952858123,	0674206449,	
0734069918,0952858119

• ОХОРОНЦІ ПОТРІБНІ В ПІЦЕРІЮ. РОБОТА 
В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. ГРАФІК РОБОТИ 
1/1 ТИЖДЕНЬ. ЖИТЛО ТА ХАРЧУВАННЯ 
НАДАЄТЬСЯ. ДЕТАЛІ ЗА 0631007191

ПИЩЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ: РАБОЧИХ В ЦЕХ. РЕЖИМ 
РАБОТЫ СМЕННЫЙ.ЗАРПЛАТА ОТ 7500 
ГРН. ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙ-
СТВО, СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА, ПОЛНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПА-
КЕТ, КОМПЕНСАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 
МЕДОСМОТРА.Г. ЖИТОМИР, УЛ. ЗА-
ВОДСКАЯ, 21 (ОСТ 0673229835

• ПРАЦІВНИК В ДИТЯЧИЙ ІГРОВИЙ ЦЕНТР. 
МОЖЛИВО БЕЗ ДОСВІДА РОБОТИ. ОФІ-
ЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. СВОЄЧАСНА 
ЗАРОБІТНА ПЛАТА. РОБОТА В Р-Н МАЛІ-
КОВА. 0676965542,0636552728

ПРАЦІВНИКИ (ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ) 
В ЦЕХ З ВИГОТОВЛЕННЯ МОРОЗИВА. 
ТЕРМІНОВО! З/П 18 000 ГРН. ІНОГО-
РОДНІМ БЕЗКОШТОВНО НАДАЄМО 
ЖИТЛО. РОБОТА В ПЕРЕДМІСТІ КИЄВА. 
0678550161,0956789109

• НАЧАЛЬНИКА КОМПРЕСОРНОГО ЦЕХУ 
З ДОСВІДОМ РОБОТИ ЗАПРОШУЄМО НА 
ПІДПРИЄМСТВО У М. ЖИТОМИРІ. РОБО-
ТА З ХОЛОДИЛЬНИМ ОБЛАДНАННЯМ 
(КОНТРОЛЬ, ОРГАНІЗАЦІЯ, ВЕДЕННЯ ГРА-
ФІКІВ NА ТАБЕЛЮ ОБЛІКУ). ПРОХАННЯ 
НАДСИЛАТИ РЕЗЮМЕ НА ЕЛ. АДРЕСУ:ZT.
MMT@UKR.NET 0968044680,333086

•	Оператори пилорами	з	д/р	на	дерево-
обробне	підприємство	(Київська	обл.,	Виш-
городський	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.ДСЗ-
АЕ637118-16.03.15,	www.befind.com.ua,	09
79391431,0662731011,0800212324

ОФІЦІЙНЕ НАДАННЯ РОБОТИ ЗА КОР-
ДОНОМ (НІМЕЧЧИНА, ПОЛЬЩА, ЧЕХІЯ, 
ФРАНЦІЯ, ПРИБАЛТИКА, НІДЕРЛАНДИ). 
ОФОРМЛЕННЯ ВІЗ ДО ПОЛЬЩІ, ЧЕХІЇ, 
ЛИТВИ. БЕЗКОШТОВНА КОНСУЛЬТАЦІЯ. 
ПОВНИЙ СУПРОВІД НА ВСІХ ЕТАПАХ. 
ЛIЦ. МСПУ 621. 0671314628,06356446
83,0976818752.

•	Офіційне працевлаштування	(Поль-
ща,	Чехія).	 Будівництво,	 зварюваль-
ники,	токарі.	фрезерувальники,	водії,	
готелі,	ресторани,	догляд,	фабрики,	за-
води.	Відкриття	віз	(робоча,	шенген,	Во-
єводська).	Л.МСПУ-АВ585242-24.09.12.	
0676705141,0508316355

•	Охоронники терміново	потрібні	в	м.Київ.	
Вахта	20/10.	З/п	8000	-	9000	грн.	Житло	
надаємо.	0993076621

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

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ 
РОБОТИ В РЕСТОРАНІ ДИВНИЙ САД. 
ХОРОШІ УМОВИ РОБОТИ. ПОЗМІННИЙ 
ГРАФІК РОБОТИ. 0974823119,ЛАРИСА

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ВОДИТЕЛЯ С 
ОПЫТОМ РАБОТЫ НА БЕНЗОВОЗЕ. СТА-
БИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА. 0675488050,НЕ-
АГЕНТСТВО

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ РАБОЧЕ-
ГО В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КОМ-
ПАНИЮ. СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА. 
0675488050,НЕАГЕНТСТВО

ПРОДАВЦА В ДЕЛИКАТЕС МАРКЕТ. 
УДОБНЫЙ ГРАФИК. СТАБИЛЬНАЯ ЗАРП-
ЛАТА. 0675488050.НЕАГЕНТСТВО

• ПРОПОНУЄМО  ОФІЦІЙНЕ  ПРАЦЕВ-
ЛАШТУВАННЯ  В  ПОЛЬЩІ,  ЧЕХІЇ,  НІ-
МЕЧЧИНІ,  ГРЕЦІЇ,  ФРАНЦІЇ,  ШВЕЦІЇ, 
ЛИТВІ ДЛЯ ПОКОЇВОК, ПАКУВАЛЬНИ-
КІВ, КУХАРІВ, БУДІВЕЛЬНИКІВ І Т.Д.. 
НАШ САЙТ: EUROWORKCENTRE.COM.
UA. ЛІЦ. МСПУ №1743 ВІД 6.11.2017. 
0672402228,0952885228

•	Работа в	Польше,	Чехии,	Латвии,	Гер-
мании,	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.+%). РОБО-
ТА В САДОВОМУ ЦЕНТРІ БІЛЯ КИЄВА. НА-
ДАЄМО ЖИТЛО. 0503518408,0676564002

• РОБОТА В ПОЛЬЩІ. ВСІ ВАКАНСІЇ БЕЗ-
КОШТ., ВІД ПРЯМОГО РОБОТОДАВЦЯ. 
ЗП 18000-43000ГРН. МОЖНА БЕЗ ЗНА-
ННЯ МОВИ, НАВЧАННЯ НА МІСЦІ. ЛIЦ. 
МСПУ 978 ВIД 09.07.2018. Т. В ПОЛЬЩІ 
+48536012943 (+VIBER), +48537758355 
(+VIBER), В КИЄВІ 0965568181 (+VIBER)

•	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	жит-
ло.	РОБОТА	в	м.	КИЇВ!	0674969050

•	Спеціаліст з	фарбування	автомобілів	на	
СТО	в	м.	Житомир.	Деталі	обговорюються.	
0674048782

• ТЕРМІНОВО НАБИРАЄМО МУЛЯРІВ НА 
БУДІВНИЦТВО КОТЕДЖІВ У ЛИТВІ, ОФІ-
ЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, ЗАРПЛА-
ТА ВІД 25000 ГРН. НАКАЗ МСПУ №1196 
ВІД 22.08.2018 ПРО ВИД. ЛІЦ. З ПОСЕ-
РЕДНИЦТВА В ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ. 
0689423495(VIBER,WHATSAPP),068942
3549VIB
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Керуючись статтями 4 та 5 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля» управління екології та природних ре-
сурсів Житомирської обласної державної 
адміністрації оприлюднює Повідомлення 
про плановану діяльність, яка підлягає 
оцінці впливу на довкілля ПКП «ТЕМП» 
від 29 січня 2019 року № 20191292721/8081.

Повідомляємо, що дані оголошення 
розміщувались в газетах «20 хвилин» від 
30.01.2019 р. № 3 (719) та «Сільське життя» 
від 01.02.2019 р. № 5 (7983).

Метою зазначеної планованої діяль-
ності є розробка (продовження розробки) 
та подальша рекультивація Покостівського 
родовища гранодіориту ділянка «Замож-
не» у Житомирському районі Житомир-
ської області.

Інформуємо, що згідно пункту 
сьомого статті 5 Закону громадськість 
протягом 20 робочих днів (до 26 лютого 
2019 р. включно), з дня оприлюднення 
зазначеного повідомлення, може надати 
управлінню екології та природних ре-
сурсів Житомирської обласної державної 
адміністрації зауваження і пропозиції 
щодо планованої діяльності, обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, 
що може бути включена суб’єктом гос-
подарювання до звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

Відповідно до ЗУ «Про оцінку впли-
ву на довкілля», ПКП «Темп» станом на 
03.04.19р. не має можливості уввійти до 
особистого кабінету реєстру ОВД по 

технічних причинах пов’язаних з реє-
стром. Відповідно до інформації наданої 
03.04.2019р. спеціалістами гарячої лінії 
Мінприроди, причиною по якій немож-
ливо уввійти до особистого кабінету є 
оновлення цифрового підпису підприєм-
ства (електронного ключа), термін дії якого 
становить 1 рік. Разом із тим повідомляє-
мо, що оновленим ключем вхід доступний 
у інші електронні особиті кабінети ПКП 
«Темп» не пов’язані з реєстром ОВД.

Виходячи із вище зазначеного ПКП 
«Темп» прийнято рішення щодо по-
вторного проведення процедури ОВД 
та створення нового особистого кабінету 
у реєстрі ОВД.

Детально ознайомитись з повідомлен-
ням про плановану діяльність, яка підля-
гає оцінці впливу на довкілля, внесеним 
суб’єктом господарювання ПКП «ТЕМП» 
до Єдиного реєстру з оцінки впливу на 
довкілля можна за посиланням:

ht t p://eia.menr.gov.ua/uploads/
documents/3352/reports/078eeab79fb95b4b
08889456b05ac6ab.pdf, або у відділі оцінки 
впливу на довкілля Управління екології 
та природних ресурсів Житомирської 
облдержадміністрації (каб.212).

Зауваження і пропозиції просимо 
надсилати на адресу: вул. Театраль-
на,17/20, м. Житомир, 10014, Управ-
ління екології та природних ресурсів 
Житомирської обласної державної 
адміністрації, або на електронну 
адресу: pryroda@ecology.zt.gov.ua.

ДО УВАГИ ГРОМАДСЬКОСТІ!
Оприлюднення повідомлення про 
плановану діяльність, яка підля-
гає оцінці впливу на довкілля

ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ ЗАПРОШУЄ 
ВОДІЇВ З КАТ. С НА РОБОТУ В КИЇВ 
(АВТОБЕТОНОЗМІШУВАЧ, САМОСВАЛ 
ЗІЛ) ЗП ВІД 15000ГРН. ЖИТЛО БЕЗ-
КОШТОВНО! ДОСВІД НА ВАНТ. ТЕХНІ-
ЦІ БАЖАНИЙ. СТАЖУВАННЯ 3-4 ДНІ 
(ОПЛАЧУЄТЬСЯ), СТАБІЛЬНА РОБОТА. 
МОЖЛИВО ВАХТАМИ. 0954044923

ФАХІВЦІ НА МОНОЛІТ, МУЛЯРИ, МОН-
ТАЖНИКИ, ЕЛЕКТРИКИ, РІЗНОРОБОЧІ 
НА РОБОТУ В М. КИЇВ. СПЕЦОДЯГ, ПРО-
ЖИВАННЯ, СОЦПАКЕТ НАДАЄМО. ВАХТА 
15/15. 0635831415,0442878713

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИКИ, ОПЛАТА - 500ГРН/
ДЕНЬ. ПОЛІРУВАЛЬНИКИ, ОПЛАТА- 
80ГРН/М2. КОЛІЇ БРУКІВКИ, ОПЛАТА- 
280ГРН/ТОННА. 0674104020

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

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.7. Продам Будинки в місті 

• ПРОДАЄТЬСЯ ЦЕГЛЯНИЙ БУДИНОК В 
ЖИТОМИРСЬКОМУ РАЙОНІ В ЦЕНТРІ 
СЕЛА ГОЛОВЕНКА (25 КМ. ВІД ЖИТО-
МИРА) 97 М2, ЖИТЛОВА ПЛОЩА 40,7 
М2, В БУДИНКУ 3 КІМНАТИ, ПІДВЕДЕ-
НИЙ  ГАЗ,  ЕЛЕКТРИКА,ВОДОПРОВІД, 
САННВУЗЕЛ,ВАННА + 25 СОТОК ГОРОДУ 
(ПРИВАТИЗОВАНА). 0967070269

2.8. Продам Будинки в 
передмісті 

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

2.9. Продам Частина будинку 

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

2.10. Продам Дачі 

•	Дача. Продам	дачу	в	Давидівському	
масиві:	13.5	соток	землі,	колодязь,	світ-
ло,	літній	домік,	огорожа,	ворота.	За	
детальною	інформацією	звертайтесь	
за	телефоном	0683167581	Сергій

2.11. Продам Ділянки в місті 

•	Продам або	 здам	в	оренду	 зе-
мельну	 ділянку	 2	 га,	 чорнозем,	
окраїна	Житомира	(р-н	Хімволокно).	
0673911769

2.16. Здам в оренду 

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

• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ, 
ЄВРОРЕМОНТ,  В  ЦЕНТРІ  МІСТА, 
250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕН-
ТИ. 0665711000,0977228822

2.18. Куплю Нерухомість 

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

3. АВТО 

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТА-
НІ: ЦІЛЕ, ПІСЛЯ ДТП, ПОТРЕБУЮ-
ЧЕ РЕМОНТУ, ПРОБЛЕМНЕ, КРЕ-
ДИТНЕ, АРЕСТОВАНЕ, БУДЬ-ЯКОЇ 
МАРКИ. ЕВАКУАТОР. ШВИДКО. 
0980066600,0976646575

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

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

•	Запчастини до	китайських	мінітракторів	
Фотон,	Донг	Фенг	Сінтай,	Джинма,	ДТЗ	та	
інші.	www.agrozone.com.ua	.	(050)1811180
;(097)1811011;(093)0881880.

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

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

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

3.6. С\Г техніка, та запчастини. 
Куплю 

•	Запчастини до	китайських	мінітракторів	
Фотон,	Донг	Фенг	Сінтай,	Джинма,	ДТЗ	та	
інші.	www.agrozone.com.ua	.	(050)1811180
,(097)1811011,(093)0881880.

3.10. Автохімія, автотовари. 
Продам 

•	Запчастини двигунів	КамАЗ,	ЯМЗ,	МТЗ,	
ЮМЗ,	ЗІЛ,	ГАЗ.	Оригінальна	порш.група	
Мотордеталь	Кострома,	гільза,	порш.кіль-
ця,	р/к	прокладок	двигунів,	КПП,	мостів,	
ГТВ,	вкладиші	к/вала.	Дост.НП,	Інтайм.	
0675702202,0507190074.

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

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

4.2. Будівельні, ремонтні 
роботи. Послуги 

•	Бригада дівчат	викон.малярні	робо-
ти	різної	склад,	декор.штукатурка	(ве-
неціанська,	марсельський	віск	та	бага-
то	інших),	утепл.буд,	короїд,	байрамікс.	
0633571633,0982599951Зоя

4.3. Інструмент будівельний. 
Продам 

•	Продам пили	стрічкові	нові	та	ремонт	б\у	
(зварювання,	заточка,	розводка).	Якість	
гарантуємо.	0962461677
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

1. Нежитлове приміщ. салону-магазину, заг.пл. 74,5 кв.м., за адресою: Житомир-
ська обл., м. Коростень, вул. Сакко і Ванцетті, 5/47. Дата торгів: 02.05.2019 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №340651 (уцінено лот № 332297);

2. Нежитл. будівля, котельня літ.З, заг.пл. 174.1 кв.м. за адресою: Житомирська обл., 
м. Коростень, вул. Маяковського, 109. Дата торгів: 02.05.2019 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №340657 (уцінено лот № 332329);

3. Нежиле приміщ. літ."А", заг.пл. 79,80 кв.м., за адресою: м. Житомир, БОС, 1/127. 
Дата торгів: 02.05.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №340061;

4. 1/2 част. об'єкта незаверш. будівництва заг.пл. 101.6 кв.м. та зем.ділянка заг.пл. 
0.0508 га, К/Н1810136600:04:013:0039, за адресою: м. Житомир, вул. Князів Острозьких 
(Шелушкова), 24. Дата торгів: 03.05.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. 
Лот №338684;

5. Двоповерх. житл. будинок заг.пл. 300,3 кв.м., житл.пл. 119,6 кв.м. та зем.ділянка 
пл. 0,25 га, К/Н1820887201:02:001:0219, за адресою: Житомирська обл., Бердичівський 
р-н, с. Хажин, вул. Двірська, 4. Дата торгів: 03.05.2019 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №341495;

6. 3-кімн. квартира заг.пл. 56.3 кв.м. та невиділена в натурі част. зем.ділянки, К/
Н1810400000:01:026:0057 пл. 0,0946 га: за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, 
вул. Ново-Іванівська, 35 А, кв.1. Дата торгів: 03.05.2019 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №341465;

7. Зем.ділянка, пл. 0.0494 га, К/Н1822083200:06:001:0494, за адресою: Житомирська 
обл., Житомирський р-н, с. Довжик. Дата торгів: 08.05.2019 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №342165 (уцінено лот № 334869);

8. 1-кімн. квартира заг.пл. 29.80 кв.м. за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, 
вул. К. Лібкнехта, 4, кв.46. Дата торгів: 08.05.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №342171 (уцінено лот № 334376).   

4.22. Столярні вироби, 
пиломатеріали. Продам 

•	Продам пиломатеріали:	дошка	пола,	стро-
гана	в	шпунт,	столярна	дошка	(обрізна,	не	
обрізна	різних	розмірів,	балки,	крокви,	мон-
тажна	рейка,	дошки	обрішотки,	штахетні,	
дерев`яні	відходи	з	пилорами)	з	доставкою	
на	дом.	0673911769

4.25. Буріння свердловин, 
колодязі. Послуги 

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

4.40. Оздоблювальні 
матеріали. Продам 

•	Виготовлення виробів	з	пінопласту	(піно-
полістиролу):	об`ємні	фігури,	теплоізоляція	
для	труб	і	теплих	підлог,	упаковка,	декор	
для	фасадів	та	інтер`єрів,	логотипи,	літери.	
0996132639,atplast5@gmail.com

6. ПОСЛУГИ 

6.5. Кредити. Ломбарди 

•	Кредит до	100	000	 грн.	без	отказа.	

Кредитная	карта	до	50	000	грн.	Пере-

кредитуем	ваши	кредиты	до	200	000	грн.	

0732551010,0662551010

6.7. Вантажоперевезення. 
Спецтехніка 

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

6.13. Ремонт техніки 

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

Громадське обговорення щодо врахування громадських інтер-
есів при розробленні містобудівної документації, а саме: "Деталь-
ного плану території кварталів, що обмежені вул. Київською, 
Східною, Михайла Грушевського та проспектом Незалежності в  
м. Житомирі", відбудеться 15.04.2019 о 15 год. 00 хв. в Департаменті 
містобудування та земельних відносин Житомирської міської 
ради за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 6, IIповерх. 

ОГОЛОШЕННЯ
ТОВ «Суперспрокс Україна» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами,  які розташовані за адре-
сою: м. Житомир, вул. Корольова, 132, а/с29. Основна діяльність - оброблення металів 
та нанесення покриття на метали, виробництво мотоциклетних зірочок. Викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються  при роботі котлів, що 
працюють на твердому паливі (відходи деревини), металообробних верстатів, верстатів 
плазмового різання металу. Перелік видів забруднюючих речовин, які викидаються в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами в кількості, т/рік:сполуки азоту – 0,912; 
вуглецю оксид – 0,314; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,176; 
метали та їх сполуки – 0,094; емульсол – 0,09; масло мінеральне – 0,113. Як виявив 
розрахунок забруднення атмосферного повітря концентрації забруднюючих речо-
вин у приземному шарі атмосфери на існуючий стан не перевищують ГДК  (ОБРВ) 
атмосферного повітря населених міст як у межах так і поза межами СЗЗ по всім 
забруднюючим речовинам, на всіх розрахункових точках. Обгрунтовуючі матеріали 
для отримання дозволу на викиди направляються на узгодження в Управління 
екології та природних ресурсів Житомирської державної адміністрації. Громадські 
організації та окремі громадяни із зауваженнями та пропозиціями можуть звер-
татись до  місцевих органів влади за адресою м. Житомир, вул. С.П. Корольова, ½, 
кім.101, тел (0412) 48-12-12. Розробник обгрунтовуючих матеріалів – ПП «Матрикс 
Груп», тел. (0412) 42-08-76.

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

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

Розсадник пропонує саджанці

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

Вадим
В’ячеславович

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

РАЙОНОВАНИХ плодових дерев та кущів
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ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

тел.: 097-440-16-93

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

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

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

8.23. Інше. Продам 

•	Продаємо польські	електричні	машинки	
для	набивання	сигаретних	гільз	тютюном!	
Поки	ціни	на	тютюнові	вироби	нескінченно	
ростуть,	автоматична	машинка	економить	
Ваші	гроші!	20	штук	за	5	хвилин!	Всього	999	
грн.	0962000369

•	Стабілизатори напруги	 сімістор-
ні!	Укр.	вир.	Профес.	комплексний	за-
хист.	Гар.	до	15р.	Сайт:	stabilizator.top,	
0674928371,0501011184

8.24. Інше. Куплю 

•	Куплю постійно	лампи,	світильники,	про-
жектори,	дроселя	та	іншу	електросвітло-
техніку.	Складського	зберігання.	Опт.	Viber	
0503201914,0676225257,email:fed@atelepor

ЦЕГЛАЦЕГЛА

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

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

ГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИ

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

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

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

КОЛОДЯЗНІ 
КІЛЬЦЯБУДСУМІШІ

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

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

ФУНДАМЕНТНІ 
БЛОКИ

БЕТОН и РАСТВОР

ДОСТАВКА

096 952 45 40, 093 338 71 81

МИКСЕР (КАМАЗ)
МАРКА ОТ 100 ДО 500

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• Песок
• Щебень
• Бут
• Навоз

• Земля
• Отсев
• Строй-
   мусор

ЗИ
Л 

КА
МА

З

Запрошуємо на 

РОБОТУ
Що потрібно від тебе: Що ти отримаєш:

www.icredit.ua 

0674402232
0674402248

Бути  комунікабельним.
Мати  бажання  працювати.
Мінімальний  досвід  
вважається перевагою.  

Як  основний,  так  і  додатковий  
дохід. 
Можливість  встановлювати  
власний  графік  роботи.
Зможеш  брати  участь  в  акціях  
компанії   та  отримувати  чудові  
подарунки.
Станеш  частиною  великої  та  
дружньої  команди в  міжнародній  
компанії.  

експертів з кредитування!

Копання та чистка криницьКопання та чистка криниць

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

Машиною та вручну. Буріння 
свердловин. Залізобетонні 
кільця в асортименті.

КОПАННЯ КРИНИЦЬКОПАННЯ КРИНИЦЬ

Тел.: (098) 062-09-73

Механічним способом.
Виїзд по області.

Оренда та продаж спецтехніки

096-14-69-072ТЕЛЕФОНУЙТЕТЕЛЕФОНУЙТЕ

Продаж техніки зі складу
Копка траншей
Фундаменти
Планування
Каткування

Переміщення грунту та ін.

6.17. Послуги. Iншi 

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

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

• КУРС ПЕРЕПІДГОТОВКИ ПРИСВЯЧЕ-
НИХ. ВИЗНАЧЕННЯ НОВИХ ПЕРСПЕКТИВ 
І ЗАВДАНЬ НОВОЇ ЕПОХИ. ЗНАЙОМСТВО 
З НОВИМИ СТАНДАРТАМИ, ЗАКОНАМИ, 
МЕТОДАМИ І ПРАВИЛАМИ ЖИТТЯ НА 
ПЛАНЕТІ. 0509470716

•	Металодетектори промислові,	конве-

єрні,	арочні	Бастіон:	виробництво,	про-

даж,	установка.	Розробка,	виготовлення	

та	встановлення	систем	автоматизації	та	

електротехнічного	обладнання.	metalfind.

net.	0663581201

• МОДЕЛЮВАННЯ РЕАЛЬНОСТІ. ПРАК-

ТИКА КЕРУЮЧОЇ ДУМКИ. 0681753403

•	Повний комплект	обладнання	мінізаводу	

для	виробництва	шлакоблоку:	прес	шла-

коблочний,	прес	полублоків,	транспортне	

обладнання	і	т.п.	0675669709

ТОВ "ДІАСКУРІЯ" - РЕГУЛЯРНІ МІЖНА-
РОДНІ АВТОБУСНІ РЕЙСИ УКРАЇНА-ГРЕ-
ЦІЯ-УКРАЇНА. ПРОДАЖ КВИТКІВ. ДО-
СТАВКА БАГАЖУ. ЛІЦ. МТЗУ АГ №504959 
ВІД 21.03.2011. ІНФОРМАЦІЯ ЗА ТЕЛ.: 
0445216061, 0955344046 АБО  НА САЙТІ 
WWW.ДИАСКУРИЯ.TOP

• ФІЛОСОФСЬКІ ЧИТАННЯ СИНТЕЗУ. ІН-

НОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ЛЮ-

ДИНИ. 0509470716

8. РІЗНЕ 

8.7. Насіння, с/г продукція. 
Продам 

ПРОДАМ САДЖАНЦІ МОРОЗОСТІЙКИХ 
КІВІ, ГРАНАТУ, ІНЖИРУ, ХУРМИ, ФУН-
ДУКА. САДЖАНЦІ ЧЕРЕНКОВАНІ, ВИ-
РОЩЕНІ В КОНТЕЙНЕРАХ. 0997982988

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 
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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: 
10014, м. Житомир, вул. Рильського, 9, каб. 407

Адреса редакції:
м. Житомир, вул. Рильського, 9, 4й пов., каб. 407
Тел.: (0412) 418-189
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Олександр Васильковський,
тел.: 0 (67) 510-50-75
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Ольга Сідлецька,
тел.: 0 (97) 470-60-17
Рекламний відділ:  
Людмила Павлюк 
тел.: 0 (67) 412-89-81

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 №191613
Передпл. індекс: 08976

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 агент-
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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.
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Всесвітньої газетної Асоціації
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читай свіжий номер газети тутчитай свіжий номер газети тут

кафе
«Alyssum»

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

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

Ресторан
«Замковий»

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

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,

Люля-кебаб - 28,4 грн.

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

46-03-04

Паб
«Файна кнайпа»

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

Кафе
«Тераса»

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

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

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Ресторан
«Порцеляна»

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73

(096) 982-37-11

Кафе
«Пантера»

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

42-60-86

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.

Більярд

Кафе
«Танюша»

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

Кафе
«Таймир»

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

(063) 077-39-47

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Піца
«Челентано»

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

43-86-46

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

«Овочі гриль»

Піца
«Челентано»

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

42-21-00

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»

35 грн

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

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

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

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

Кафе
«Джерельце»

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

24-38-49

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Кав’ярня
«+Кава»

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь

в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.

Кухмістерська
«Історія»

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

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

10
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• Сіль шкідлива для серце-
во-судинної системи організму 
людини. Якщо її кількість змен-
шити хоча б на 3 грами на добу, 
тривалість життя збільшиться 
на 5–6 років.

• Фахівці університету Вір-
джинії з’ясували, що мозок лю-
дини починає старіти з 27 років.

• У рибі містяться омега-3 
жирні кислоти, які благотворно 
впливають на роботу серця. По-
зитивний ефект буде помітний, 
якщо вживати її двічі на тиждень.

• Вчені з університету в Швей-
царії довели зв’язок між стресами 
і випаданням, руйнуванням зубів, 

а також проблемами з яснами.
• Щоб уповільнити старіння 

шкіри, потрібно щодня з’їдати 
трохи чорного шоколаду.

• Вас ніколи не цікавило пи-
тання, чому під час похолодання 
починаються загальні застуди? 
А все тому, що шкіра людини 
більш чутлива до холоду. Для по-
рівняння: на одному квадратному 
сантиметрі шкіри є близько 12 то-
чок, чутливих до холоду, і лише 
2 – до тепла.

• Якщо регулярно вживати 
апельсиновий або грейпфруто-
вий сік, можна значно зменшити 
ризик виникнення остеопорозу.

• Мед позитивно впливає на 
інтелектуальні здібності людини.

• Люди, які живуть на узбе-
режжі, живуть довше, ніж жителі 
материка.

• Заняття спортом повинно 
приносити задоволення, енер-
гію і силу. Але вчені встановили: 
якщо активно займатися більше 
двох годин в день, може відбутися 
зворотний ефект.

• Канадські вчені встановили, 
що порушення сну може бути 
причиною надмірної ваги.

• Якщо щодня з’їдати ядра 
п’яти волоських горіхів, тривалість 
життя збільшиться на 7 років.

Гороскоп на тиждень 10 - 16 квітня

ОВЕН
Щоб уникнути роз-

чарувань, ставте перед 
собою реальні цілі. Під-

тримуйте позитивний настрій, 
будьте доброзичливі.

ТЕЛЕЦЬ
Цього тижн я не 

перенапружуйтесь, не 
беріть на себе надто багато, але й 
не лінуйтесь. Вихідні сприятливі 
для ділових контактів.

БЛИЗНЮКИ
Будете займатися 

саме тим, що хочете, 
і спілкуватися з близькими за 
інтересами людьми. Робота при-
несе моральне і матеріальне за-
доволення.

РАК
Не варто нервувати 

через дрібні проблеми. 
У вихідні не забувайте 

про тих, хто потребує вашої лю-
бові й турботи.

ЛЕВ
Ваша надмірна ви-

могливість до себе й до 
оточуючих обіцяє успіхи в робо-
ті та кар'єрі. Не втрачайте голову 
в суботу.

ДІВА
Зараз вам необхідні 

спокій і тиша, щоб по-
думати, все проаналізувати та 
зрозуміти, що робити далі. Не 
давайте приводу для суперечок.

ТЕРЕЗИ
Гострі життєві мо-

менти згладяться, буде 
більше взаєморозумін-

ня з навколишнім світом. Про-
фесійні справи почнуть просу-
ватися.

СКОРПІОН
Зможете успішно 

завершити важливі 
справи. У вихідні на вас чекають 
зустрічі з друзями й насичена 
культурна програма.

СТРІЛЕЦЬ
Назрівають зміни 

як у режимі роботи, 
так і в способі життя. Будьте до-
брозичливіші до людей, з якими 
у вас є проблеми.

КОЗЕРІГ
У спілкуванні з ді-

ловими партнерами та 
новими симпатіями поводьте-
ся чесно, не обіцяйте золоті 
гори. Стережіться конкурентів 
і суперників.

ВОДОЛІЙ
Не афішуйте свої 

грандіозні плани, дійте 
поки що самостійно, 

і фортуна буде на вашій стороні. 
У вихідні не надто критикуйте 
близьких людей.

РИБИ
Заради досягнення 

мети не бійтесь йти на 
жертви. Але все, що ви роби-
те, обіцяє неабиякий успіх 
і прибуток.

Цікаві факти про здоров'я



Шазам 
Жанр: бойовик, комікс
Кожна маленька дитина мріє мати супер-

сили та бути супергероєм. Біллі Бетсон, 
звичайний підліток з непростою долею (він 
сирота) був обраний стати супергероєм. 
Ім'я йому тепер буде Шазам. Варто йому 
тільки сказати це слово, як 14-річний хлоп-
чик перетворюється на дорослого чоловіка. 
Він разом зі своїм другом тепер повинні 
зрозуміти, які ж сили є у Шазама – може, 
він літає, стріляє лазерами з очей або може 
бачити крізь стіни? Але з великою силою 
приходить і велика відповідальність – Ша-
зам буде захищати своє місто від доктора 
Таддеуса Сівани.  

Кладовище  
домашніх тварин 

Жанр: жахи
Молода сім'я на чолі з Лукасом Крідом пере-

бралася з багатолюдного Бостона в затишний 
будиночок у містечку Мейн. Батькові сімейства 
вдалося роздобути відмінні апартаменти за 
порівняно низьку ціну, та й ще виторгував ліс 
біля будинку. Кругом майже немає людей, 
Кріди можуть насолоджуватися спокоєм цього 
умиротвореного краю. У нещасному випадку 
загинула кішка – улюблениця сімейства. Неда-
леко від будинку Лукас знайшов щось дивне – 
кладовище домашніх тварин, і в окрузі ходять 
дуже погані легенди про це місце.  

Вулкан 
Жанр: драма, комедія
Південь України. Лукас в білому джипі 

везе на кордон до окупованого Криму місію 
ОБСЄ. Після того, як на своєму шляху вони 
заправили машину, автомобіль заглох прямо 
посеред безлюдного степу. Навколо тільки 
почорнілі соняшники та палюче сонце. Лукас 
вирішив піти на пошук допомоги, але коли 
повернувся, то не виявив машину на попере-
дньому місці. У подиві чоловік намагається 
знайти хоч якихось людей і взагалі зрозуміти, 
що тут відбувається. Саме з цього моменту 
в його житті починається море абсурду та 
неймовірних подій. Скрізь будуть дивні люди, 
жорстокість і несправедливість. 

Дамбо
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. 

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

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

ВАКАНСІЯ
ПРИХОДЬ ДО НАС!

Шукаєш стабільну роботу
та стабільну заробітню
плату без обмежень ?
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067 4128981
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